
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบ Application Zoom 
วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
******************************************************** 

ผู้เข้าประชุม (คณะกรรมการฯ)  
1. นายบัญชา เชาวรินทร์  (แทน) หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประธานกรรมการ 
2. นายบำรุง สังข์ขาว (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  รองประธานกรรมการ 
3. นายรัฐพล นราดิศร (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  รองประธานกรรมการ 
4. นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  รองประธานกรรมการ 
5. นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด รองประธานกรรมการ 

ภาคเหนือตอนบน 2      
6. นายคงศักดิ์  ธรานิศร (แทน) ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด รองประธานกรรมการ 

 ภาคเหนือตอนบน 2 
7. นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา   กรรมการ 
8. นางสาวณัฎฐภรณ์ ใจยอด (แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงราย  กรรมการ 
9. นางนันทกานต์ สบานงา (แทน) พาณิชย์จังหวัดแพร่ กรรมการ 
10. นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน  กรรมการ 
11. นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
12. นายธนากร ธรรมสอน (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา กรรมการ 
13. ว่าที่ร้อยตรี รังสรรค์ จอมนวล (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กรรมการ 
14. นางสาวรุจิตรา เสียงทอง (แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน กรรมการ 
15. นางณัฐชา อัมพุช (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดแพร่  กรรมการ 
16. นายแระยูร ใบยา (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน  กรรมการ 
17. นางวาริศา แสงอรุณรักษ์ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
18. นายจรูญ ซื่อสกุลไพศาล (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
19. ดร. อนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
20. นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
21. นายปัญจพล ประสิทธิโศภิณ ประธานหอการค้าจังหวัดแพร่  กรรมการ 
22. นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
23. นางวิรลัพัชร ศิริสุภเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา  กรรมการ 
24. นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่  กรรมการ 
25. นางพร้อมพร จินดาวงศ์ เนตรหาญ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย กรรมการ
26. นายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา กรรมการ 
27. นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย    กรรมการ 
28. นายสวัสดิ์ หอมนาน (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา       กรรมการ 

/29. นายเสรี … 
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 29. นายเสรี ทรงศักดิ์  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กรรมการ 
 30. นายบรรเจิด ฝาระมี   (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กรรมการ 
  31. นายชัยพล ภูต้องลม   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 32. นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 33. นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ   รักษาราชการแทน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย 

34. นางสาวตฤนภร กันทะโรจน์ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา        กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ   
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)          
 1. นายอภิชา ตระสินธุ ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 2. ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. นายรัชกฤช สถิรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  5. ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน 
  6. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 
 7. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา  
 8. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ 
 9. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 
 10. เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  
  11. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒    

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  
1.  นายวีระชัย ประเสริฐโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

  2.  นายปัฐตพงษ์  บุญแก้ว                   วิศวกรกํากับการกองควบคุมงานวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 1 
                                                     ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 3. นายไพศาล จตุรพิธพร  ผู้อำนวยการกลุ่มประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา 

ทางเศรษฐกิจ 
4. นางสาวพรพิมล  เลิศฤทธิ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 
  นักวิชาการชำนาญการพิเศษ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย 
5. นายหณุสิทธิ์ เหมืองหม้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุข 
  จังหวัดเชียงราย 
6. นางสาววนิดา จินะโกฎ ิ  นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ   
                                                   สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
7. นายทศเชษฐ ชัยวิริยะ เลขาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 
8. นายจิรพัฒน์ ดวงแสงทอง  เลขาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย     
9. นายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน  ประธานกอ่ตั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 
 
 

/10. นายขวัญพงศ์... 
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10. นายขวัญพงศ์ พันธ์เจริญวรกุล สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดน่าน 
11.  นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
12. นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
  สำนักงานจังหวัดแพร่ 
13. นางสาวแคทราย จันทรากา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงราย 

 14. นางสาวพิชชาพร ศรีตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดพะเยา 
 15. นางอรอุมา เซ็นน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดแพร่ 
 16. นางสาวรรินชญา บุตรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดน่าน 
 17. นางสาวศรัญญา มารุตสุพรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
   กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  
 18. นายวิเชียร กาติ๊บ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
    กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพะเยา 
 19. นายพาสิษฐ์ ทาลมดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดพะเยา 
 20. นางสาวกัลยา โกยทรัพย์  เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน  
   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดแพร่ 
 21. นายณัฐพล จุลสราญพงศ์  เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 22. นายธีราวุธ กาเผือก เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 23. นายกฤต ไปรเวท เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 24. นางสาวจันทร์จิรา จินดาธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 25. นางสาวพัชรินทร์ อินต๊ะคำ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 26. นางสาวนทีชา มงคลดี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 27. นางสาวสุวิมล สุกุมลจันทร์  เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

เริ่มการประชุม 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                                สำหรับการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื ่อแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 3/2564 ในวันนี้ มีประเด็น 
ที่สำคัญ ดังนี้  

  1) ข้อเสนอแนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2                
เพ่ือใช้ในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570) 

  2) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
  3) รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  4)  รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
        5) การจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก 

  มติที่ประชุม                ทราบ   
 

/ระเบียบวาระที่ 2... 

ประธานฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                (1) การจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก      

                          1.1 เรื่องเดิม 
                    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนา 
ตะว ันออก คร ั ้งท ี ่  1/2564 ผ ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings เม ื ่อว ันศุกร ์ที่   
13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  โดยที่ประชุมมีมติให้ฝ่ายเลขา ฯ รายงานผลการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษ
ล้านนาตะวันออกของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)   
และมหาวิทยาลัยพะเยา และนำเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื ่อแก้ไขปัญหา 
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาเสนอ กรอ. (ส่วนกลาง) พิจารณา 
ผลักดันเชิงนโยบาย 

ในคราวประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
 (กรอ.) กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั ้งที ่ 3/2564 เมื ่อวันที ่ 17 กันยายน 2564  
ได้พิจารณาการ จัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัย และนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำร่าง 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ดังนี้ 
           1. การวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื ่อสนับสนุนการจัดตั้ง 

                                    เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก  
     แนวทางการพ ัฒนาเขตพ ัฒนาพ ิ เศษล ้านนาตะว ันออกจากการศ ึกษาและระดม 

                                    ความคิดเห็น รวมไปถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และการทบทวนแนวคิด วรรณกรรม ได้ข้อสรุปว่า  
                                    แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ควรจะเป็นมุมมองแบบ Authentic LANNA 
                                    ซึ่งก็คือการแสดงอัตลักษณ์ของล้านนา ซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ 4 ด้าน ได้แก่  

             1. ด ้านเกษตรอ ุตสาหกรรม (Agro - Industry) โดยเป ็นอาช ีพหล ักของคน 
                                      ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย (1) การเพ่ิมผลผลิตและการตลาด (2) เกษตรแปรรูป 

2. ด ้านการท ่องเท ี ่ยวม ูลค ่าส ูง (High Value Tourism) โดยม ีศ ักยภาพ 
ในการเป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน และสามารถเชื่อมโยงไปประเทศจีนได้ ประกอบด้วย 
(1) การท่องเที ่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) (2) การท่องเที ่ยวข้ามวัฒนธรรม (Cross Cultural 
Tourism) และ (3) การท่องเที่ยวมูลค่าสูง (High Value Tourism) 

            3. ด้านการค้าชายแดน (Border trade) โดยมีด ่านชายแดนที ่ต ิดกับทั้ง   
                              ประเทศพม่าและประเทศลาว 

             4. ด้านงานหัตถกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft) มีสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ ่นที่ 
                                      มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ เช่น เครื่องปั้นดินเผา อัญมณี งานหล่อ งานศิลปะ แกะสลักหิน  
                               สิ่งทอ จักสาน เครื่องเงิน งานไม้ เป็นต้น 

 
 
 
 

/2. ประเมิน... 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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     2. ประเมินนโยบายและพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการ 
 จัดตั้งเขตพัฒนาพื้นที่พิเศษ 

      วัตถุประสงค์สำคัญ 
          1. ว ิ เคราะห ์และประเม ินนโยบาย ระเบ ียบ กฎหมายและเง ื ่ อนไขเพ ื ่ อกลไก 

                                      ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษ 
          2. สร้างแบบแผน แนวทาง และขั้นตอนการดำเนินงานสร้างกลไกในการขับเคลื่อน  
                                จัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ 

   สรุปกรอบการดำเนินงานและเป้าหมายของ “เขตพัฒนาพิเศษ” 
          - ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการลงทุน 
          - ยกระดับเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่ 
          - มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่เหมาะสม 
          - ภาคเอกชน/ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
          - เสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชนในพื้นที่ 
          - บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          - เชื่อมโยงการค้าการลงทุนภายในและระหว่างประเทศ 
          - มิติด้านความมั่นคง 

       แนวทางการเสนอกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษ พ.ศ.  ... 
                - ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษ พ.ศ. ... (ใช้ร่วมกันทุกพ้ืนที่) 
                - ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษ(พ้ืนที่) พ.ศ. ... (ใช้กับพ้ืนที่ซึ่งมีความพร้อม) 
             - แก้ไข พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษตะวันออก พ.ศ.2561 (เพื่อขยายและครอบคลุม  
                                พ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ ที่มีศักยภาพ) 
      ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ พ.ศ. .... โดยแบ่งเป็น 8 หมวด 63 มาตรา ดังนี้ 
              หมวด 1 บททั่วไป มาตรา 5 – 8 
              หมวด 2 คณะกรรมการนโยบาย มาตรา 9 – 12  
              หมวด 3 สำนักงาน มาตรา 23 – 27  
              หมวด 4 การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ มาตรา 28 – 37 
              หมวด 5 เขตส่งเสริมพิเศษ มาตรา 38 – 57 
              หมวด 6 กองทุน มาตรา 58 – 61 
              หมวด 7 การกำกับดูแล มาตรา 62 

           หมวด 8 บทกำหนดโทษ มาตรา 63 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามที่เสนอ ฯ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่  

                                เกี่ยวข้องต่อไป 
                   ผลการดำเนินงาน ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้รายงานผลการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบ   

                                 เพื่อดำเนินการเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ    
                                 (กรอ.) ส่วนกลางพิจารณาเชิงนโยบายต่อไป 

     จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม           รับรองรายงานการประชุม 

/ระเบียบวาระที่ 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื ่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื ่อแก้ไข      
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ ่มจ ังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ คร ั ้งท ี ่  3/2564  
เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2564 
     ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
(VCS) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอ
เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อย
แล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 36 หน้า และได้แจ้งให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ทราบ ตามหนังสือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 ที่ มท 0227.6 (ชร)/ว 747 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยไม่มีคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ขอแก้ไข
รายงานการประชุม ฯ จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม   

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม   

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ  

  4.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒  (สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย) 
                                              4.1.1 สรุปข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา  
                                   แพร่ น่าน) 
                            เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) 
                                   ณ ราคาตลาดปัจจุบัน พ.ศ. 2562  มีมูลค่าเท่ากับ 210,307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.2  
                                   ของประเทศที่มีมูลค่า 16,898,086 ล้านบาท 
            จังหวัดเชียงราย มูลค่า   107,265  ล้านบาท คิดเป็น 0.63% ของประเทศ  51.0% ของกลุ่มฯ 
            จังหวัดพะเยา    มูลค่า    36,747   ล้านบาท คิดเป็น 0.22% ของประเทศ  17.5% ของกลุ่มฯ  
            จังหวัดแพร่      มูลค่า     31,665   ล้านบาท คิดเป็น 0.19% ของประเทศ  15.1% ของกลุ่มฯ 
            จังหวัดน่าน      มูลค่า     34,630   ล้านบาท คิดเป็น 0.20% ของประเทศ  16.5% ของกลุ่มฯ 

    4.1.2  ภาวะเศรษฐก ิจการคล ังของจ ังหว ัดในกล ุ ่มจ ังหว ัดภาคเหน ือตอนบน 2  
                                    เดือนพฤศจิกายน 2564  
              จังหวัดเชียงราย เศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายโดยรวมหดตัว โดยด้านอุปทานมีการหดตัว 
                                 จากภาคบริการ และภาคเกษตรกรรม ด้านอุปสงค์มีการหดตัว จากการค้าชายแดน และการใช้ 
                                 จ ่ายภาคร ัฐ ถ ึงแม ้การบร ิโภคภาคเอกชน และการลงท ุนภาคเอกชนจะขยายต ัวก ็ตาม  
                                 (ด้านอุปทาน (การผลิต) = -15.3%, ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) = -27.5%) 

จังหวัดพะเยา เศรษฐกิจจังหวัดพะเยาโดยรวมหดตัว จากเครื่องชี้ด้านการผลิตที่
หดตัวจากภาคเกษตรกรรม ด้านการใช้จ่ายขยายตัว จากการค้าชายแดน (ด้านอุปทาน (การผลิต)        
= - 43.2%, ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) = +63.7 %) 

 
/จังหวัดแพร่... 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  

นางสาวพรพิมล  เลิศฤทธิ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ 
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย 
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 จังหวัดแพร่ เศรษฐกิจจังหวัดแพร่โดยรวมหดตัว จากเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อน 
จากเครื่องชี ้ด้านการผลิตหดตัว จากเกษตรกรรม และภาคบริการ ด้านการใช้จ่ายขยายตัว  
จากการบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน (ด้านอุปทาน (การผลิต) = -11.5%,  
ด้านอุปสงค์  (การใช้จ่าย) = +1.0%) 

               จังหวัดน่าน เศรษฐกิจจังหวัดน่านโดยรวมหดตัว ด้านการผลิตหดตัวตามเครื่องชี้ดัชนี 
           ผลผลิตภาคบริการ ด้านการใช้จ่ายขยายตัว ตามเครื่องชี้ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน และการค้า 
           ชายแดน (ด้านอุปทาน (การผลิต) = -5.4%, ด้านอุปสงค์ (การใช้จ่าย) = -5.9%) 

                       4.1.3 รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ปี 2564 รายจังหวัด ไตรมาสที่  
                              4/2564 และแนวโน้ม ปี 2565 
                จังหวัดเชียงราย เศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายในปี 2564 คาดว่าจะหดตัว จากการหดตัว 
                                    ของภาคบริการ และการบริโภคภาคเอกชน เป็นสำคัญ (ด้านการผลิต -1.5%, ด้านการใช้จ่าย  
                                    +5.4%) (ปี 2564 ประมาณการเศรษฐกิจ -1.5% และปี 2565 ประมาณการเศรษฐกิจ + 4.1%) 

จังหวัดพะเยา เศรษฐกิจจังหวัดพะเยาในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวตามการ 
ขยายตัวของด้านการผลิตและด้านการใช้จ่าย (ด้านการผลิต +0.5%, ด้านการใช้จ่าย +2.1%) 
(ปี 2564 ประมาณการเศรษฐกิจ +1.5% และปี 2565 ประมาณการเศรษฐกิจ + 3.0%) 

จังหวัดแพร่ เศรษฐกิจจังหวัดแพร่ในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัว ปัจจัยหลักมา 
จากภาคการเกษตรที่ขยายตัว รวมทั้งภาคบริการขยายตัว และภาครัฐมีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ (ด้านการผลิต +1.6%, ด้านการใช้จ่าย +1.4%) (ปี 2564 ประมาณการเศรษฐกิจ 
+0.9 %  และปี 2565 ประมาณการเศรษฐกิจ + 2.3%) 

จังหวัดน่าน เศรษฐกิจจังหวัดน่านโดยรวมขยายตัว จากปัจจัยด้านการใช้จ่าย 
ขยายตัวตามเครื่องชี้ดัชนีการค้าชายแดน การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน
ด้านการผลิตหดตัวตามเครื่องชี้ดัชนีผลผลิตภาคบริการภาคบริการ เป็นสำคัญ  (ด้านอุปทาน  
-49.8%, ด้านอุปสงค ์+18.5%) 

(3) ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ปี 2564 ณ เดือนมิถุนายน 2564  
จังหวัดเชียงราย  
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงราย คาดว่าจะขยายตัว โดยเป็นผลจากการขยายตัว

ของการค้าชายแดน ภาคบริการ ลงทุนภาคเอกชน และภาคเกษตรกรรม 
เป็นสำคัญ (ด้านการผลิต +0.1 %, ด้านการใช้จ่าย +4.2%) 

จังหวัดพะเยา  
เศรษฐกิจจังหวัดพะเยา คาดว่าจะขยายตัว ตามการขยายตัวของด้านการผลิต  

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

จังหวัดแพร่  
เศรษฐกิจจังหวัดแพร่ คาดว่าจะขยายตัว เนื่องจากปริมาณน้ำและสภาพ

อากาศเหมาะสม ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตพืชที่สำคัญเพิ่มขึ้น ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจจะช่วยให้ประชาชนและผู้ประกอบการมีสภาพคล่อง  
ในการจับจ่ายใช้สอยและดำเนินธุรกิจ (ด้านการผลิต + 3.7 %, ด้านการใช้จ่าย +3.2 %) 

/จังหวัดน่าน... 
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จังหวัดน่าน 
                         เศรษฐกิจจังหวัดน่าน คาดว่าจะขยายตัว จากปัจจัยภาคเกษตรกรรมการใช้จ่าย
ภาครัฐ และการค้าชายแดนที่ขยายตัว เป็นสำคัญ (ด้านการผลิต + 2.1 %, ด้านการใช้จ่าย + 2.4 %) 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม             รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

             4.2 รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (สำนักงานท่องเที่ยวและ 
                                       กีฬาจังหวัดเชียงราย) 

                           4.2.1 สถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 ช่วงเดือน    
                    มกราคม –พฤศจิกายน 2564  (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

จังหวัด 
จำนวนที่

พัก 
จำนวนห้อง 

อัตราเข้าพัก 
เปรียบเทียบ 

% 
2564 2563 (+/-) 

เชียงราย 638 16,843 18.42 36.72 -18.30 

พะเยา 81 1,726 17.58 33.16 -15.58 

แพร่ 69 1,851 17.60 36.43 -18.83 

น่าน 208 3,042 23.91 42.84 -18.93 

รวม 996 23,462 77.51% 149.15 -71.64 

                การสร้างความเชื่อม่ันให้กับนักท่องเที่ยว 
- รณรงค์ “การท่องเที ่ยวว ิถ ีใหม่” (New Normal) คือ “ใส่หน้ากาก การ์ดไม่ตก  

พกเจลล้างมือและถือระยะห่างทางสังคม” หากทุกคนร่วมกันปฏิบัติตามทั้ง 4 ข้อนี้ จะเที่ยวที่ไหน 
ก็เชื่อมั่นได้ว่ามีความปลอดภัย 

                  - เน้นย้ำเรื ่องการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและเคร่งครัด 2 
                                    เรื่อง ได้แก่ “การจำกัดจำนวนคน” และ “การเว้นระยะห่างทางสังคม” 

                  - รณรงค์การฉีดวัคซีนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 
               4.2.2. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
                        1) จังหวัดเชียงราย 
                             - วิ่ง ปั่น 2003 ปี สืบสานสู่ลานพระธาตุดอยตุง 
                                  - กิจกรรม เดือนแห่งชาและกาแฟเชียงราย ตลอดเดือนกรกฏาคม 2564 
                                       - Chiang Khong Music Fest 2021 งานเทศกาลดนตร ี เช ี ยงของ คร ั ้ งท ี ่  2   

ประจำปี 2564  
/กิจกรรม... 

นายเสริฐ  ไชยยานันตา 
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงราย 
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                            - กิจกรรมส่งเสริมปีการท่องเที ่ยวจังหวัดเชียงรายVisit Chiangrai Year   
ประจำปี 2564 ประกวดอาหารถิ่น "Chiang Rai Ultimate Taste“ 

                                 - กิจกรรมFAM Trip เส้นทางท่องเที ่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ ่มชาติพันธุ์  
ภาคเหนือ (ชุมชนชาติพันธุ์ไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ และชุมชนชาติพันธุ์อาข่าบ้าน   
ผาหมี อ.แม่สาย)   

                                  - ททท. จับมือสายการบินไทยแอร์เอเชีย จัดงาน “สิงห์เหนือพบเสือใต้” ชวน  
                                    ชาวใต้แอ่วเหนือ กระตุ้นการท่องเที่ยวข้ามภูมิภาค  

                                   - เทศกาลออกแบบเพื่อความยั่งยืน เชียงราย 2021 ขับเคลื่อนเชียงรายสู่เมือง
สร้างสรรค์ยูเนสโก 

                               2) จังหวัดพะเยา 
                               - กิจกรรม " กาดหล่ายต้า " ครั้งที่ 3 ธีมงาน " ฮักนี้สีจุมออน " 
                                    - กิจกรรมและนิทรรศการ Phayao Arts & Creative Festival Season 2  
           และนิทรรศการภาพถ่ายแอ่วพะเยา “ม่วนจื้น อุ่นใจ๋” 
                                         - "เทศกาลศิลปะและการสร้างสรรค์พะเยา" จัดตั้งแต่ 4 กันยายน - 3 ตุลาคม  

                                   2564 จัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ในทุกๆ วันเสาร์-อาทิตย์ตลอดเทศกาล 
                               - งาน “ ไก่สู่กว๊าน “ ชวนชิมอาหารเลิศรสจากไก่พ้ืนบ้านเหลืองบุษราคัม  
         และประดู่หางดำเตรียมยกขึ้นเป็นสัตว์เศรษฐกิจ 
                                  - Phayao Photography Biennale 2021-2022 เทศกาลภาพถ ่ายพะเยา   

2564-2565 จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 - 30 มกราคม 2565 โดยเทศกาลจะ  
ถูกจัดในหลายพื้นที่ทั่วตัวเมืองพะเยา  (ถนนราชวงศ์/ถนนปราสาท/ห้องศิลป์มณีรัตน์ (เยาคาเฟ่)/  
ตลาดมณีรัตน์ และพ้ืนที่สาธารณะริมกว๊านพะเยา 

                                - งานมหกรรมเปิดบ้านสบบงเหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนาตำบลสบบง 
อย่างยั่งยืน  

                                - งานสืบสายนที ยี่เป็งปลอดภัย ลอยกระทงท่ีกว๊านพะเยา 2564 
                               3) จังหวัดแพร่ 

                                       - วัดพระธาตุช่อแฮนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญวันขึ้นปีใหม่แบบ New Normal  
                       เป็นจำนวนมาก 

                                 - กิจกรรม เก๋ายกก๊วน ชวนเที่ยวแพร่ Blogger Challenge “ชวนเที่ยวแพร่   
           เปิดมุมมองใหม่ "แพร่" เมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  
                              - ผู ้ว ่าราชการจังหวัดแพร่ลุยช่วยชาวบ้านโปรโมทผลผลิต ผลิตภัณฑ์  
        สร้างรายได้สู้โควิด พร้อมเปิดตัว ศูนย์เรียนรู้ ชวนท่องเที่ยวแบบ Normal สำนักงานพัฒนา 
        ชุมชนจังหวัดแพร่ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนแบบ New Normal  

                                     - ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ชวนเที่ยว สืบสานตำนานไตลื้อ ส่งเสริมชุมชนกระตุ้น 
                         เศรษฐกิจท่องเที่ยวสู้โควิด สร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกระจายรายได้ทั่วจังหวัดแพร่ต่อยอด 

           ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนแบบ New Normal 
                                        - กิจกรรมเปิดตลาดกาดเมกฮิมเปิดตลาดในทุกเย็นวันอาทิตย์ 

 /งาน... 
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                                      - งาน“ชิม ช้อป ใช้ วิถีใหม่ สไตล์แพร่”  
                                          - กิจกรรม Seasonหมอกบอกฮักแพร่ ปางงุ้นสีเขียว ท่องเที่ยวสุขใจ เพ่ือ ส่งเสริม 

                                      การท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว จับมือทุกภาคส่วนพร้อมมาตรการรองรับ ภาคเอกชนธุรกิจท่องเที่ยวจับ 
            มือจัดโปรโมชั่น ห้องพัก 1 ฟรี 1  
                                      - Unseen ตักบาตร สะพานสลิง ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณี และความภูมิใจ 
           ของชุมชน ที่บ้านเวียงทองอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ 
                                                - งานประเพณียี่เป็ง “ต๋ามผางประทีป มงคล 8 ทิศ นักษัตรทั้ง 8 วัดจอมสวรรค์ แพร่” 
                                      - งานประเพณี“จุดผางปะตี้ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก” ประจำปี 2564  
                                              - งาน กาแฟดีวิถีห้อม Phrae Coffee & Indigo Craft Fair วันกาแฟและหม้อห้อมแพร่  
                                      - กิจกรรม “สืบสานงานผ้าเมืองลอง”  
                                      - คาราวานเที ่ยวแพร่ 3วัน 2 คืน กระตุ ้นเศรษฐกิจแพร่ โดยสมาคมธุรกิจ  

                                    ท่องเที่ยวแพร่จับมือพันธมิตร รับฤดูกาลท่องเที่ยวฤดูหนาวส่งท้ายสิ้นปี 
4) จังหวัดน่าน 

                                           - งาน ประเพณีหกเป็ง นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2564 
                                          - กิจกรรม “Nan Night Tram นั่งรถรางชมเมืองเก่ายามค่ำคืน” 
                                          - “เทศกาลลำไยและของดีเชียงกลาง@น่าน "  

                               - ททท.สำนักงานน่าน ขอเชิญชวนทุกท่าน ร ่วมสนุกกับกิจกรรมไหว ้พระ  
  "9 วัด 9 บารมี นันทบุรีศรีนครน่าน แลกรับของที่ระลึกมงคลฟรี  

-  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม 
  ราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

                                    - กิจกรรมนิทรรศการน่านเมืองหัตถกรรม และศลิปะพ้ืนบ้านเชิงสร้างสรรค์  
                                    - ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์  
                                    - กิจกรรม“เที่ยวกรีน กินคลีน เสพศิลป์เมืองน่าน” 
                                         - งานวิ่ง Nan Sapan Trail 2021 “ตะลุยสะปัน ตะลอนแดนสวรรค์แห่งขุนเขา”  

                          - ก ิ จกรรม “Nan Nakhon Night Tram” น ั ่ งรถรางช ุมชน ส ัมผ ัสเส ้นทาง 
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองเก่าน่าน สักการะหลักเมืองน่าน | ฟังตำนานการสร้างบ้านแปงเมือง |  
สัมผัสความรุ่งเรืองมรดกสถาปัตยกรรม | ร่วมทำบุญไหว้พระธาตุ | แอ่วบรรยากาศวิถีเมืองเก่าน่าน 

                     4.2.3 สถิติจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
                 ตอนบน 2 ช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564  (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 

   จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (มกราคม – พฤศจิกายน 2563/2564) (คน) 

จังหวัด 
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (คน) 

2564(P) 2563(R) %การเปลี่ยนแปลง 
เชียงราย 1,027,060 1,905,981 -46.11 
พะเยา 236,903 371,074 -36.16 
แพร่ 297,467 425,407 -30.07 
น่าน 400,191 561,345 -28.71 

รวมทั้งหมด 1,961,621 3,263,807 -39.90 

/จำนวน... 
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จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (มกราคม – พฤศจิกายน 2563/2564) (คน) 

จังหวัด 
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (คน) 

2564(P) 2563(R) %การเปลี่ยนแปลง 

เชียงราย 1,022,288 1,792,664 - 42.97 

พะเยา 235,849 363,621 - 35.14 

แพร่ 296,868 407,301 - 27.11 

น่าน 398,544 556,069 - 28.33 

รวมทั้งหมด 1,953,549 3,119,655 -37.38 

จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (มกราคม – พฤศจิกายน 2563/2564) (คน) 

จังหวัด 
จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (คน) 

2564(P) 2563(R) %การเปลี่ยนแปลง 
เชียงราย 4,772 113,317 - 95.79 
พะเยา 1,054 7,453 - 85.86 
แพร่ 599 18,106 - 96.69 
น่าน 1,647 5,276 - 68.78 

รวมทั้งหมด 8,072 144,152 - 94.40 

รายได้จากผูเ้ยี่ยมเยือนทั้งหมด (มกราคม - พฤศจิกายน 2563/2564) (ล้านบาท) 

จังหวัด 
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด(ล้านบาท) 

2564(P) 2563(R) %การเปลี่ยนแปลง 
เชียงราย 5,721 12,887 - 55.60 
พะเยา 404 740 - 45.38 
แพร่ 532 811 - 34.46 
น่าน 724 1,384 - 47.69 

รวมทั้งหมด 7,381 15,822 - 53.35 

        รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (มกราคม - พฤศจิกายน 2563/2564) (ล้านบาท) 

จังหวัด 
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย (ล้านบาท) 

2564(P) 2563(R) %การเปลี่ยนแปลง 
เชียงราย 5,686.72 11,914.90 -52.27 
พะเยา 402.14 729.77 -44.89 
แพร่ 530.60 746.14 -28.89 
น่าน 719.49 1,358.88 -47.05 

รวมทั้งหมด 7,338.95 14,749.69 -50.24 
/รายได้... 
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รายได้จากผูเ้ยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (มกราคม – พฤศจิกายน 2563/2564) (ล้านบาท) 

จังหวัด 
รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติ (ล้านบาท) 

2564(P) 2563(R) %การเปลี่ยนแปลง 
เชียงราย 34.62 971.67 -96.44 
พะเยา 2.12 10.35 -79.52 
แพร่ 1.02 65.05 -98.43 
น่าน 4.53 25.29 -82.09 

รวมทั้งหมด 42.59 1,072.36 -96.06 

            ปัจจัยท่ีทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลง 
-  สถานการณโ์ควิด- 2019 ที่ระบาดเพ่ิมมากขึ้นในปี 2565 

             - ช่วงไตรมาสที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2564) งดการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เนื่องจากการระบาดของสถานการณ์โควิด- 19 

จากตัวเลขรายได้ผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมดและรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยต่ำกว่าเดิม 50% 
เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากพิจารณาจากตัวเลข
ภาพรวมทั้งหมดของประเทศในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้หายป่วยมากกว่าจำนวน
ผู้ป่วยรายใหม่พอสมควรแล้ว และจำนวนผู้เสียชีวิตลดลง ถือว่าเป็นทิศทางที่ดี และจากการรายงาน
การแพทย์ เชื ่อว่าการแพร่ระบาดของเชื ้อไวรัสโอไมครอนแพร่ จะกระจายน้อยลง และจาก 
การประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชียงราย พบว่า 
จำนวนการแพร่ระบาดในสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนลดลง ซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์ว่าจาก
สถานการณ์จะมีการขยายตัวไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2565 แต่จากจำนวนผู้ติดเชื้อขณะนี้ 
หากชะลอการขยายตัวของโรคลงในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ได้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับ
ภาคเศรษฐกิจและการบริการได้ ซ ึ ่งรายได้ส ่วนมากของกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ได้มาจากภาคการบริการ จึงฝากให้ผู้ประกอบการพิจารณาตัวเลขปัจจัยจากตัวเลขผู้ติดเชื้อ ผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ รวมถึงตัวเลขของการฉีดวัคซีน จำนวนเตียงที่ได้สำรองไว้ ซ่ึงจะสามารถประเมินสถานการณ์
และสร้างความมั่นใจให้กับภาคเศรษฐกิจได้ ยกตัวอย่าง เช่น จังหวัดเชียงรายที่ได้เปิดจังหวัดตั้งแต่
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โดยได้ใช้ตัวเลขผู ้ติดเชื ้อโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  
ของทางสาธารณสุขจังหวัดมาวิเคราะห์ความปลอดภัยทางสุขภาพเป็นเรื ่องหลักแล้วค่อยๆ 
ขยับเดินหน้า และที่สำคัญมีหลักการ คือ การไม่หนีปัญหา โดยหากไม่มีความจำเป็น ใช้วิธีการ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหาได้ จะไม่มีการชะลอ งด หรือยกเลิก  

      จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม        รับทราบ 
        

/4.3 นายธาริฑธิ์... 
 
 
 
 

นายบัญชา เชาวรินทร ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ประธาน ฯ  
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    4.3 ประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงิน ไตรมาส 1/2565 (ธนาคารแห่งประเทศไทย 
                                      สำนักงานภาคเหนือ) 

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วม
ภาครัฐและเอกชนเพื ่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กล ุ ่มจ ังหว ัดภาคเหนือตอนบน 2 
เพื่อสื่อสารข้อมูลเศรษฐกิจ ความคืบหน้าการดำเนินมาตรการช่วยเหลือด้านการเงิน ตลอดจน 
ภัยทางการเงินที ่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  

1. การปรับประมาณการเศรษฐกิจประเทศไทย  โดยธนาคารแห่งประเทศไทย 
ปรับประมาณเศรษฐกิจไทยปี 2565 ลง จากเดิมร้อยละ 3.9 เหลือร้อยละ 3.4 ตามการลงทุน
ภาคเอกชนโดยเฉพาะของรายใหญ่ โครงการภาครัฐชะลอลง และภาครัฐเบิกจ่ายล่าช้า  
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟ้ืนตัวได้ต่อเนื่องแต่อาจช้าลงบ้าง 

- ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19 สายพันธุ์ Omicron ยังไม่มาก  
จะอยู่ในช่วง Q1 และ Q2 ปี 2565 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่าจะอยู่ที่ 5.6 ล้านคน  

- กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายสาขามีแนวโน้มปรับดีขึ้นใน Q3-64 เช่น HDD ,  
IC & Semiconductor และดีกว่าช่วงก่อนการระบาดโควิด-19 แต่ว่าในด้านของสิ่งทอ เครื่องนุ่มห่ม 
ร้านอาหาร การขนส่ง และโรงแรม ยังต่ำกว่ามาก คาดว่า หลุมรายได้จะถมเต็มใน Q4-66 ยกเว้น 
สิ่งทอ เครื่องนุ่มห่ม และโรงแรม ที่ยังต่ำอยู่  

- รายได้ที ่หายไป (income loss) ของแรงงานนอกภาคเกษตร ปี 2565  
เริ่มปรับดีขึ้นต่อเนื่องถึงปี 2566 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริโภคในระยะถัดไป 

- เงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น จะกระทบกำไรของผู้ประกอบการและความสามารถในการใช้จ่าย
ของประชาชน โดยมีที่มาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น เพราะได้รับกระทบจากด้านการเมืองระหว่างประเทศ 
และจากข้อมูลการสำรวจ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังไม่ปรับราคาเพิ่มขึ้น หรือหากมีการปรับ ก็ยังปรับ 
ไม่มากนัก โดยปรับเป็นบางประเภท 

           2. แนวโน้มการท่องเที่ยวภาคเหนือ 
การท่องเที่ยวภาคเหนือช่วง Q4-64 กลับมาได้ร้อยละ 67 และ Q1-65 

ประสบกับ Omicron อีก อยู่ที่ร้อยละ 44 ของช่วงก่อนโควิด สำหรับภาพทั้งปี 2565 คาดว่า 
นักท่องเที่ยวไทยจะกลับมาประมาณร้อยละ 61 และนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณร้อยละ 14   

           3. มาตรการทางการเงิน 
            - สำหรับมาตรการทางด้านการเงิน ได้ทำตรงจุดมากขึ้น มี 3 เรื ่องหลัก คือ   

1. การปรับโครงสร้างหนี ้ระยะยาว  2. การรวมหนี้  3. การรีไฟแนนซ์โดยงดค่าไถ่ถอนก่อน 
ครบกำหนด ลูกหนี ้สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินได้ หรือหากประสบปัญหาในการเจรจา 
ขอให้ติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยเพ่ือช่วยแก้ปัญหา 

           - ความคืบหน้าของมาตรการสินเชื่อฟื้นฟู ได้อนุมัติแล้วเกือบ 1.5 แสนล้านบาท 
ขณะที่สินเชื่อของประเทศกยังขยายตัวได้ หากบางกลุ่มยังไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ อาจเข้าโครงการ
พักทรัพย์พักหนี้ ขณะนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 258 ราย (ภาคเหนือ 30 กว่าราย) จำนวนเงินรวม  
34.7 พันล้านบาท ส่วนทางด้านการปรับโครงสร้างหนี้ ลดลงเรื่อย  ๆจากการกลับมาจ่ายหนี้ตามปกติ
มากขึ้น โดยกรณีการไกล่เกลี่ยหนี้มีประมาณ 2.2 แสนบัญชี คลินิกแก้หนี้มีประมาณ 7 หมื่นบัญชี  

                            / NPL… 

นายธาริฑธิ ์ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 
ผู้อำนวยการอาวโุส ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สํานักงาน
ภาคเหนือ 
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- NPL ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก อยู่ที่ร้อยละ 3.1 เพราะธนาคารมีโครงการปรับ
โครงสร้างหนี้ช่วย 

           4. ทิศทางการดำเนินงานธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ 
 -  ในปี 2565 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จะมีการดำเนินงาน 

ได้แก่ 1. การให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ 2. การส่งเสริม Digital Finance  3. การส่งเสริม Foreign 
Currency Deposit , การลงทุนต่างประเทศ, Cross-border Payment  4. การส่งเสริม ESG Finance  
5. การให้ความรู้ทางการเงิน 

ประเด็นที่ 1 รายได้ GDP ค่อนข้างที่จะต่ำ และรายงาน GDP ค่อนข้างไม่ตรงกับข้อเท็จจริง  
เช่น ภาคเกษตรมีพ้ืนที่ประมาณ 70% - 80% แต่มีรายได้ของ 4 จังหวัดรวมกันเพียง 26.5% กลุ่ม
จังหวัดจะเจริญเติบโตเมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรม และควรจัดสรรงบประมาณแต่ละจังหวัด 
ให้เหมาะสม และประเด็นที่ 2 เงินเฟ้อค่อนข้างต่ำ และราคาน้ำมันจะทำให้เงินเฟ้อมีปัญหาใน
อนาคต ทางธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือจะมีมาตรการรองรับเงินเฟ้อในอนาคต
อย่างไรบ้าง 

เรื ่องเร่งด่วนที่อยากเสนอ คือ เรื ่องภาษีที่ดิน เนื่องจากภาษีที่ดินได้ปรับตัวจัดเก็บ 
เหลือ 50% จากจำนวนรวมทั้งหมดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ในปีนี้ได้ทราบข้อมูลว่าจะมีการจัดเก็บ
ภาษีเต็มจำนวนในขณะที่ภาคเศรษฐกิจยังไม่ทันฟื้นตัว จึงอยากใช้เวทีที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ในการขยายระยะเวลาลดภาษีท่ีดินออกไปอีก 2 ปี  

อยากสอบถามธนาคารแห่งประเทศไทย ในเรื่อง อัตราเงินเฟ้อที่อาจจะเกิดขึ้นในภาวะ 
ที่สินค้าอุปโภค บริโภคราคาแพง จะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจอย่างไรบ้าง เพราะภาคเอกชน
จะต้องมีการปรับตัว 

 
   

ปรากฏการณ์เงินเฟ้อจะพบได้มากขึ้นทั้งโลก ในบางประเทศที่แรงงานฟื้นตัวสามารถทน 
การขึ้นราคาได้มากขึ้น ในส่วนนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอยู ่บ้าง แต่สิ ่งที่ พบคือ  
ภาคประชาชนและภาคบริโภคยังไม่ฟื้นตัวเพราะฉะนั้นการขึ้นราคาจึงเป็นไปได้ยากเพราะเขาจะ
หาสิ่งของทดแทนหรือลดการใช้ จึงทำให้ผู้ประกอบการอาจจะยังต้องรับภาระในบางส่วน จะปรับ
ราคาได้ก็ต่อเมื่อมีกำลังซื้อกลับคืนมา และการสู้กับเงินเฟ้อมีอยู่ 2 ทาง คือ มาตรการทางการเงิน
ปรับขึ้นราคาดอกเบี้ยแต่การขึ้นดอกเบี้ยจะกระทบทุกจุดรวมถึงคนที่เป็นหนี้ และการแก้ปัญหาเป็น
จุด ๆไป เช่น เรื่องหมู น้ำมัน เป็นต้น 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 

 

/นายหณุสิทธิ์ … 

นายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน 
ประธานก่อตั้งสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 

นายคงศักดิ์  ธรานิศร 
(แทน) ประธานหอการค้า 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

นางพร้อมพร จินดาวงศ ์ 
เนตรหาญ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย 

นายธาริฑธิ ์ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ 
ผู้อำนวยการอาวโุส ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สํานักงาน
ภาคเหนือ 
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                               4.4 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID –19)  
                                   (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย)   
                     (1) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับโลก  
                                         (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2565) 
  

ผู้ป่วยยืนยัน (ราย) อยู่ระหว่างรักษา (ราย)  หายป่วย (ราย) เสียชีวิต (ราย) 
326,786,853 96,835 266,432,374 5,553,734 

                      (2) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ประเทศไทย ระลอกเดือนมกราคม 2565  
                                                  ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 16 มกราคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มกราคม 2565) 
 

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

8,077 101,050 4,887 9 

                       (3) สถานการณ์ผ ู ้ต ิดเช ื ้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระด ับกล ุ ่มจ ังหว ัดภาคเหนือ 
                             ตอนบน 2 จำนวนผู้ป่วย COVID – 19 ระลอก มกราคม 2565  (ข้อมูล ณ วันที่ 16  มกราคม 2565) 
 

จังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  

จำนวนผู้ป่วย (ราย) 38 28 33 65 164 
 

  
 

 
 
 

/(4) สัดส่วน... 
 

นายหณุสิทธิ์ เหมืองหม้อ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการพิเศษ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย 
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              (4) สัดส่วนการฉีดวัคซีนเขตสุขภาพที่ 1 เข็มที่ 1 - เข็มที่ 3  
 

 
              
 
                

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/นายบัญชา... 
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          สถานการณ์จากนี้ไป มีตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงก็เป็นทิศทางที่ดี ขอแบ่งปันความรู้  
ก่อนมารับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรีมาก่อน ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื ้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ส่วนมากผู ้ติดเชื้อ  
คือ พนักงานโรงงาน วัคซีนคือตัวเลือกที่ดีที่สุด มีการเร่งฉีดวัคซีนในพื้นที่ ตัวเลขผู้ติดเชื้อ 
และการแพร่ระบาดจึงลดลง แม้จะไม่ได้เป็นการป้องกันไม่ให้ติดโรคโควิด – 2019 แต่ทำให้
ความรุนแรงของโรคลดลง และตัวเลขผู ้เสียชีว ิตลดลง ซึ ่งขณะนี ้มาตรการตามที ่ทาง
สาธารณสุขได้รายงานเรื่องการฉีดวัคซันเข็มที่ 3 ก็ขอให้ทุกจังหวัดกระตุ้นการฉีด และ  
ในวันนี้เมื่อดูภาพรวมจากสถิติการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 – 3 ของภาคเหนือตอนบน 2 ค่อนข้าง
สูงเมื่อเทียบกับภาคอ่ืน ๆ โดยสรุปปัจจัยสำคัญ คือ วัคซีน ซึ่งจากข้อมลูการฉีดวัคซีนของไทย 
พบว่า วัคซีนมีประสิทธิภาพ เนื ่องจากการติดเชื ้อโควิด – 2019 สายพันธุ ์โอมิครอน 
ตั้งแต่ช่วงธันวาคมถึงปัจจุบัน สถิติการติดเชื้อลดลงและสถิติการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ
ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 2019 มีทิศทางที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 
ต้องปฏิบัติตามาตรการสาธารณสุข และไม่ประมาท เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 4.5 ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการเนื่องจาก
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

        4.5.1 กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบ 
ของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พิจารณาข้อเสนอที่มีผลกระทบ
ต่อธุรกิจภาคเอกชน ซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการในระดับนโยบาย โดยการบูรณาการหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
ทางเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา (กรอ.จังหวัดสงขลา) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 
จำนวน 3 ประเด็น ดังนี้ 
   1. มาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณามาตรการ
การเงิน ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง 
   2. มาตรการทางการเงินช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ 
จากการระบาดของ COVID – 19 ซึ่งดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงิน 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
                   2.1 มาตรการพักชำระหนี้ (Debt Holiday) โดยให้สถาบันการเงินแต่ละแห่ง
ชะลอการชำระต้นและดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 100 ล้านบาท 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยไม่ถือเป็นการผิดนัดชำระหนี้ 
 
 

/2.2 มาตรการ... 

นายบัญชา เชาวรินทร ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ประธาน ฯ  
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  



- 18 - 
 

                   2.2 มาตรการช่วยเหลือลูกนี้รายย่อยขั้นต่ำระยะที่ 1 – 3 โดยเน้นการให้
ความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องลดภาระหนี้โดยการปรับลดเพดานอัตราดอกเบี้ยและการปรับ
โครงสร้างหนี้สำหรับสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อ และสินเชื่อเพื่อที่อยู่
อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน 
                   2.3 มาตรการเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนในตลาดตราสารหนี้
ภาคเอกชน ภายใต้พระราชกำหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั ่นคง 
ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. 2563 วงเงิน 400,000 ล้านบาท 
                  2.4 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจและครัวเรือนเชิงรุก โดยสถาบันการเงิน
สามารถคงการจัดชั้นสำหรับลูกหนี้รายย่อย และ SMEs ที่เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
แล้ว ได้จนถึง 31 มีนาคม 2565 เพื่อเอื้อให้สถาบันการเงินและลูกหนี้มีเวลาเพียงพอในการ
พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี ้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผลในระยะยาว และให้ใช้
หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสำรองอย่างยืดหยุ่นถึงสิ้นปี 2566 เพื่อลดภาระต้นทุน
สำหรับสถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างยั่งยืนด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้โดยวิธี
ที่นอกเหนือไปจากการขยายเวลาการชำระหนี้เพียงอย่างเดียว 
                   2.5 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยเพิ่มเติมด้วยวิธีการรวมหนี้ (debt 
consolidation) โดยการนำสินเชื ่อรายย่อยประเภทอื่นที ่อยู ่ภายใต้ผู ้ให้บริการทางการเงิน  
หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของผู้ให้บริการทางการเงินเดียวกัน อาทิ บัตรเครดิต สินเชื่อ
ส่วนบุคคลภายใต้การกำกับและสินเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้อ มาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วย
วิธีการรวมหนี้กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อใช้ประโยชน์จากหลักประกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริการ 
ทางการเงินสามารถลดอัตราดอกเบี้ยในส่วนของสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นให้เหลือไม่เกินอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate: MRR) และขยายระยะเวลาการชำระ
หนี้ตามความสามารถของลูกหนี้ 
                    2.6 การปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุน FIDF เหลือร้อยละ 0.23 จาก 
ร้อยละ 0.46 ต่อปี ถึงสิ้นปี 2565 เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงไป 
ในการบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง 
                 2.7 มาตรการพักทรัพย์ พักหนี ้ (asset warehousing) ภายใต้พระราช
กำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู ้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 วงเงิน  100,000 ล้านบาท เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบ
ธุรกิจที่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว โดยการเปิดโอกาสให้ผู ้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินชำระหนี้ 
แก่สถาบันการเงิน ภายใต้เงื่อนไขสามารถซื้อคืนในราคาที่โอนไปและมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไป
ใช้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติ และผู้ประกอบธุรกิจสามารถซื้อทรัพย์สินหลักประกันคืนได้ภายใน
ระยะเวลา 3 – 5 ปี นับแต่วันที่สถาบันการเงินรับโอนทรัพย์สินหลักประกัน เพื่อให้ธุรกิจซึ่งมี
ศักยภาพแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟ้ืนตัว ให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติในอนาคต 
โดยที่สถาบันการเงินจะไม่นำทรัพย์สินไปขายแก่บุคคลอ่ืนหากผู้ประกอบธุรกิจไม่ยินยอม 
 

/2.8 มาตรการ... 
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         2.8 มาตรการพักชำระหนี้ 2 เดือน ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ปิดกิจการจากมาตรการ
ของภาครัฐ โดยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SMEs และรายย่อยเป็นระยะเวลา  
2 เดือน ให้กับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง  
   3. การขอรับการสนับสนุนในการลดการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม เมื่อวันที่  
21 กันยายน 2564 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ขยายระยะเวลาในการปรับลดการจ่ายเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมออกไปอีก 3 เดือน (เดือนกันยายน - เดือนพฤศจิกายน 2564) เพื่อช่วยบรรเทา
ความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 
 4.5.2 กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟู
ผู้ประกอบการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากกระทรวงพาณิชย์ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ 
และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จำนวน 2 ประเด็น ดังนี้  
  1. มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาวะวิกฤติ COVID – 19 ขอรับการสนับสนุน 
การลดค่าสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา)  
  2. การยื่นงบการเงิน การขอให้ยื่นจดทะเบียนยกเลิกกิจการได้ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับ 
 

  มาตรการน่าสนใจของทางภาคเอกชน ได้แก่ การช่วยเหลือลูกหนี ้รายย่อย 
เพิ่มเติมด้วยวิธีการรวมหนี้ มาตรการพักชำระหนี้ หากภาคเอกชนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
จากมาตรการนี้หรือไม่  

 
   บางมาตรการต่ออายุ 3 เดือน แต่ใช้เวลาเตรียมเอกสาร 1 เดือน ซึ่งใช้เอกสาร 
จำนวนมาก อยากเสนอการต่ออายุทุกธนาคารมีขั้นตอนที่เหมือนกัน เช่น ลูกหนี้รายเดิม  
ไม่มีประวัติเสีย สามารถต่ออายุมาตรการโดยไม่ต้องเตรียมเอกสารอีก และทุกธนาคาร 
ควรเพิ่มระยะเวลามาตรการเป็น 6 เดือน บางธนาคารไม่ต้องใช้เอกสารกรณีลูกหนี้รายเดิม 
สามารถผ่อนชำระได้ ไม่เกิดหนี้เสียและสามารถต่ออายุมาตรการได้โดยอัตโนมัติ 

   ขอเสริมเรื ่องข้อเสนอเชิงนโยบาย เช่น ผู ้แทนจังหวัดพะเยาเรื ่องภาษีที ่ดิน 
และสิ่งปลูกสร้าง ฝ่ายเลขา ฯ จะนำไปเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไป 

 

      จึงเรยีนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม        รับทราบ 

 

 

/นางสาววนิดา... 

นายบัญชา เชาวรินทร ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ประธาน ฯ  
 

ดร. อนุรัตน์ อินทร 
ประธานหอการค้าจังหวัด
เชียงราย 

นายวีระชัย ประเสริฐโส 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเหนือ 
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 4.6 รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
              (1)  สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
              - จุดความร้อนสะสมย้อนหลัง 7 ปี (ปี พ.ศ. 2558 – 2564) 
              จังหวัดน่าน             จำนวน 40,956 จุด 
               จังหวัดเชียงราย  จำนวน 37,758 จดุ 
             จังหวัดแพร ่             จำนวน 31,324 จดุ 
               จังหวัดพะเยา จำนวน 20,113 จุด 

            - สถานการณ์ฝ ุ ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และจุดความร ้อน ณ ว ันที่   
12 มกราคม 2565 จังหวัด  

จังหวัด PM
2.5

  

(มคก./ลบ.ม.) 

คุณภาพอากาศ จุดความร้อน 
(จุด) 

เชียงราย 35 ดี 1 

พะเยา 44 ปานกลาง 2 

แพร่ 41 ปานกลาง 13 

น่าน 40 ปานกลาง 4 

         (2) สรุปผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน 

         - จังหวัดเชียงราย 
                ระยะที่ 1 เตรียมความพร้อม ช่วงระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565 
            1. จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ปี 2564 – 2565  ตามคำสั่งจังหวัดเชียงราย  
ที่ 71/ 2564 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
   2. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์และขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 จังหวัดเชียงราย ปี 2564 – 2565  
ตามคำสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 72/ 2564 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 
   3. จัดทำแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ปี 2564 – 2565 
   4. ประกาศขอความร่วมมืองดการเผาในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564 เป็นต้นไป และกำหนดมาตรการเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ปี 2564 – 2565  
 
 

/5. จัดประชุม... 

นางสาววนิดา จินะโกฎิ
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 
สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย  
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   5. จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟ
ป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5จังหวัดเชียงราย ปี 2564-2565 เมื่อวันที่  
1 พฤศจิกายน 2564 โดยมติที่ประชุมได้กำหนดห้วงเวลา 60 วันห้ามเผาเด็ดขาด ในระหว่างวนัที่ 
15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2565 
            6. จัดกิจกรรมปล่อยแถวขบวนณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5  (Kick off) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ณ บริเวณลานหน้า
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย  
             7. บริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง ช่วงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 30 
มกราคม 2565 โดยแบ่งพื้นที่เสี่ยงออกเป็น 6 กลุ่มอำเภอ เพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิงอย่างเป็น
ระบบและป้องกันการสะสมปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยใช้การเกิดจุดความร้อน 
(Hotspots) ปริมาณเชื้อเพลิงสะสม ลักษณะภูมิอากาศและพฤติกรรมการเข้าใช้ประโยชน์จาก 
ป่าของประชาชนเป็นเกณฑ์การจัดแบ่งพ้ืนที่ 
    วันที่ 16 ธันวาคม 2564 จังหวัดเชียงรายมีกำหนดจัดประชุมคณะทำงาน
บริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เสี่ยง โดยมีคณะทำงานฯ ปลัดอำเภอด้านความมั่นคง เจ้าหน้าที่
ผู ้รับผิดชอบงานด้านไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอ หน่วยงานด้าน ป่าไม้ และหน่วยงาน 
ด้านเกษตรเข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ห้วงเวลา
กำจัดเชื้อเพลิงที่เหมาะสมตามหลักวิชาการในการควบคุมการเผาในที่โล่ง โดยจังหวัดเชียงราย 
มีกำหนดบริหารเชื้อเพลิงห้วงระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 30 มกราคม 2565 
   วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ประชุมโครงการนำร่องการจัดระเบียบและการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงโดยกำหนดพื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน เป็นพื้นที่นำร่องในการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิง ผ่านแอปพลิเคชัน Burn Check โดยมีผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน  
เข้าร่วมการประชุมและได้ทดลองใช้แอปพลิเคชัน Burn Check ซึ่งจะมีการบริหารจัดการเชื้อเพลิง
ตามแผนบริหารจัดการเชื ้อเพลิง ผ ่านแอปพลิเคชัน Burn Check ในวันที ่ 11, 18 และ  
27 มกราคม 2564 
            8. เตรยีมความพร้อมในด้านอ่ืน ๆ ดังนี ้
                  8.1 การจัดทำแนวกันไฟในพ้ืนที่เสี่ยงทั้งพ้ืนที่เกษตรและพ้ืนที่ป่า 
                  8.2 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 
       ระยะที่ 2 เผชิญเหตุ ช่วงระหวา่งเดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 
            1. ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงราย ปี 2564 – 2565  
             2. ใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Single Command) ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ 
และท้องถิ่น 
            3. การประกาศห้วงห้ามเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด 60 วัน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 
เมษายน 2565 
 

/4. กิจกรรม... 
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            4. กิจกรรมระดมสรรพกำลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และ 
ฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5ประจำปี 2564 – 2565 “ห้วงห้ามเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด” 
(Chiangrai Zero Burn) 
             5. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อทุกช่องทาง  
             6. การจัดชุดลาดตระเวนและดับไฟป่าแบบบูรณาการร่วม โดยรวบรวมรายชื่อ 
ผู้หาของป่าเข้าร่วมลาดตระเวนและดับไฟป่า 
               7. การปฏิบัติการทางอากาศ 
             8. การจัดทำแนวกันไฟ/การดับและควบคุมไฟ 
             9. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น 
            10. การควบคุมปัญหาหมอกควันข้ามแดน 
              11. Safety Zone และการลดผลกระทบต่อสุขภาพ  
        ระยะที่ 3 ฟื้นฟู ช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน – ตุลาคม 
               1. ถอดบทเรียนหลังปฏิบัติงาน AAR 
               2. ประกวดการบริหารจัดการไฟป่า 
               3. การฟ้ืนฟูไฟป่า/ป่าเปียก/ฝายชะลอน้ำ 
              4. การส่งเสริมเครือข่ายเกษตร/ชุมชน ปลอดการเผาและแนวทางเกษตรยั่งยืน
เพ่ือลดการเผา 
   5. การส่งเสริมอาชีพ 
             6. จัดทำหลักสูตร/Model และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ประสบความสำเร็จ 

- จังหวัดพะเยา 
               1.  มาตรการและแนวทางในการดำเนนิงานจังหวัดพะเยา ได้แบ่งการดำเนินการ 
เป็น 3 มาตรการ ดังนี้ 
            มาตรการที่ 1. การป้องกัน + การเตรียมความพร้อม (ตุลาคม 2564 – 
กุมภาพันธ์ 2565) 
          มาตรการที่ 2. การควบคุมเหต ุ+ เผชิญเหตุ ช่วงงดเผาเด็ดขาด  
                - มาตรการและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และ 
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดพะเยา ในช่วงห้ามเผาเด็ดขาด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 
เมษายน 2564 ดังนี้ 
          1.  การควบคุมการเข้าป่า 
          2. มาตรการเมื่อเกิดไฟป่า และการบังคับใช้กฎหมาย 
                    มาตรการที่ 3. การสรา้งความยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา 
                  2. การดำเนนิงานในท้องที่จังหวัดพะเยา 
        2.1  โครงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง “ชิงเก็บ ลดเผา” จังหวัดพะเยา  
              1) พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดย กรมป่าไม้ จำนวน 50 ตัน 
             2) พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ โดยกรมอุทยาน แห่งขาติ สัตว์ป่าและพันธุพื์ช 
จำนวน 149.5 ตัน  รวมทั้งสิ้น 199.5 ตัน   
 

/2.2 การบริหาร... 
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        2.2  การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพ้ืนที่เกษตร ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 
                    1) การไถกลบตอซัง จำนวน 5,288 ไร ่
                    2) การทำปุ๋ยหมัก   จำนวน 110 ตัน 
        2.3  การลาดตระเวนในพื ้นที ่ เส ี ่ยงจังหวัดพะเยา จัดชุดปฏิบัต ิการ
ลาดตระเวน เฝ้าระวัง และดับไฟ  ตั ้งแต่ว ันที ่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564  
รวมจำนวนทั้งสิ้น  28,633 ครั้ง 
        2.4  การแก ้ ไขป ัญหาไฟป ่าหมอกคว ันระหว ่างเขตรอยต ่อจ ั งหวัด  
                              - การควบคุมการเข้าป่า จังหวัดพะเยาได้ควบคุมการเข้าป่า หน่วยงาน
สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และหน่วยงานกรมป่าไม้ที่รับผิดชอบพื้นที่ให้
ประกาศควบคุมการเข้าป่า โดยให้เข้าป่าได้ตามปกติ แต่ต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเข้าป่า
ได้ หากเข้าป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมีความผิดตามกฎหมาย 
            - การลาดตระเวนในพ้ืนที่รอยต่อ ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบพ้ืนที่รอยต่อ 
ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาช้าง อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน จัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตาม
บริเวณรอยต่อเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และป้องกันการเข้าป่าโดยมิได้รับ
อนุญาต หากเกิดไฟป่าในบริเวณพื้นที่รอยต่อจะดำเนินการสนธิกำลังลาดตระเวน บริเวณพื้นที่
รอยต่อและเส้นทางเข้าออกพ้ืนที่ 
   2.5 สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า
และหมอกควัน ปี 2564 
       การดำเนินงาน ปี 2564 แบ่งการดำเนินงาน  3  ช่วง ดังนี้ 
                  1.  ช่วงป้องกันและเตรียมความพร้อม (พฤศจิกายน 2563 – 31 มกราคม 2564) 
       2.  ช่วงควบคุมเหตุ เผชิญเหตุ งดเผาเด็ดขาด (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564) 
         3.  ช่วงการสร้างความยั่งยืน ฟ้ืนฟูป่าที่ถูกไฟไหม้ ( 1 พฤษภาคม – 30 ตุลาคม 2564) 

- จังหวัดแพร่ 
             - จัดประชุมเตรียมความพร้อม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมท้องที่จังหวัดแพร่ 
              - กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและการเผา
ในที่โล่งฝุ ่นละออง PM 2.5 (Kick off) ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
ณ สนามฟุตบอล สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
              - การประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (ไฟป่าหมอกควันและฝุ่น
ละออง ขนาดเล็ก PM2.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อการเตรียมการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดแพร่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด
แพร่ ซึ่งสรุปผลประชุม ดังนี้  
 
 

/ 1. ที่ประชุม... 
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           ๑. ที่ประชุมรับทราบการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดแพร่ (ไฟป่าหมอก
ควันและฝุ ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามคำสั่ง 
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ หนังสือ ที่ ๐๐๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ 
๑๑ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
           ๒. ที ่ประชุมรับทราบการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี ้วัดจุดความร้อน (Hotspot)                    
และจำนวนวันที่ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐานลดลงร้อยละ 30  
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง 
           3. ที่ประชุมมีมติ การกำหนดช่วง “วิกฤตหมอกควัน“ และกำหนด “เขตควบคุมไฟป่า“ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่ ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565  
           4. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนเผชิญเหตุป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน                        
และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        - การกำหนดช่วง “วิกฤตหมอกควัน” และกำหนด “เขตควบคุมไฟป่าและการเผา
ในที่โล่ง” ในเขตพ้ืนที่จังหวัดแพร่  ประกาศจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
            - ประกาศกำหนดช่วงวิกฤตหมอกควัน (ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดแพร่ 
เป็นเขตควบคุมไฟป่า) 

ประกาศจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
     - ประกาศกำหนดช่วงวิกฤตหมอกควัน  (ทุก
พื้นที่ ทุกหมู่บ้านในท้องที่จังหวัดแพร่ เป็นเขต
ควบคุมไฟป่า) 

15 กุมภาพันธ์ 
ถึง 

15 เมษายน 

1 กุมภาพันธ์ ถึง 
30 เมษายน 

1 กุมภาพันธ์ ถึง 
30 เมษายน 

    - ประกาศห้ามมิให้บุคคลเขา้ไปกระทำการใด  ๆ
ในพื้นที่ป่าป่าแม่เติก้-แมก่ำปอง 
 (พื้นที่ตำบลบ้านเวียง ไผโ่ทน น้ำเลา ร้องเข็ม ห้วย
ม้า น้ำชำ บ้านถิ่นและสวนเขือ่น) 

6 กุมภาพันธ์ 
ถึง 

15 เมษายน 
- - 

    - ประกาศห้ามมิให้บุคคลเขา้ไปกระทำการใด  ๆ
ในพื้นที่ป่า 
(พื้นที่ป่าเขตพื้นที่จังหวัดแพร่) 

12 กุมภาพันธ์ 
ถึง 

15 เมษายน 

1 เมษายน ถึง 
30 เมษายน 

 

           - จ ัดการประช ุมหาร ือและระดมความคิดเห ็นในการกำหนดกลไก/ว ิธ ีการ/ 
แนวทางการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 และจัดการประชุมซักซ้อมการแจ้งข้อมูลการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) การรายงานผล
การปฏิบัติการดับไฟและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแพร่ 
       - กำหนด  4 มาตรการเชิงพ้ืนที่ ได้แก่  
           - พ้ืนที่ป่า  พ้ืนที่ทางการเกษตร พ้ืนที่ริมทางหลวง พ้ืนที่ชุมชน/เมือง  
   5 มาตรการบริหารจัดการ ได้แก่  
              - ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ระบบ Single command 
               - การสร้างความตระหนัก 
              - การลดปริมาณเชื้อเพลิง 
              - ทีมประชารัฐ 
              - การบังคับใช้กฎหมาย 

/6 กลไก... 



- 25 - 
 

 6 กลไกปัจจัยสู่ความสำเร็จ ได้แก่  
            - กลไกด้านการบริหารจัดการ 
            - กลไกด้านการลดปริมาณเชื้อเพลิง 
            - กลไกด้านการประชาสัมพันธ์ 
            - กลไกด้านทีมประชารัฐ 
            - กลไกด้านกฎหมาย 
            - กลไกด้านการสร้างความยั่งยืน 
            - เป้าหมายการดำเนินงาน “จังหวัดแพร่ มีคุณภาพอากาศดี ไม่มีการเผาป่าและ 
การเผาในที่โล่ง และประชาชนสุขภาพดี” 

- จังหวัดน่าน 
              การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ ่นละอองขนาดเล็ก 
(PM2.5) ปี 2565 
                ๑. จังหวัดตั ้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิด
ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  ในพื้นที่ โดยกำหนดช่วงห้ามเผา
เด็ดขาดระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 – 20 เมษายน 2565 
              ๒. ทบทวน และจัดทำแผนเผชิญเหตุ โดยให้ความสำคัญกับการปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่
เสี่ยงทั้งพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทาง และพื้นที่ชุมชน ข้อมูลกลุ่มเปราะบาง การแบ่ง
พื ้นที ่รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติในแต่ละระดับตามการเปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์  
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)  การมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในแต่ละพ้ืนที่ถึงระดับอำเภอ 
ตำบล และหมู่บ้านอย่างชัดเจน 
            ๓. เน้นย้ำการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที ่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) โดยกำชับ
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกัน
และลดการเกิดมลพิษ 
จากแหล่งกำเนิดต่าง  ๆ ได้แก่ ยานพาหนะ การก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม และภาคครัวเรือน 
        ๔. ให้ความสำคัญในเรื ่องของความปลอดภัยของเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานตลอดจน
อาสาสมัครที่เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ โดยจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ส่วนบุคคล ที่มีความเหาะสม
ตามบทบาทภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนดูแลด้านสวัสดิการและค่าใช้จ่าย ตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ท่ีกำหนด 
      ๕. เมื ่อสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)   ในพื ้นที่ 
มีแนวโน้มทวีความรุนแรงให้ดำเนินการ ดังนี้ 
     ๕.๑ ให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ ใช้กลไกตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย พ.ศ. 2550 ร่วมกับกฎหมายและแผนอื่น ๆ ที่เกี ่ยวข้องในการ
อำนวยการสั่งการ บูรณาการกำลังพล ทรัพยากร เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้เป็นไปตามระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ 
 

/5.2 ในพ้ืนที่... 
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      ๕.๒ ในพ้ืนที่ที่มีสถานการณ์รุนแรง ให้บูรณาการหน่วยงานฝ่ายทหารฝ่ายพลเรือน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนอาสาสมัคร ประชาชน จิตอาสา ที่มีทักษะความชำนาญ
ประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการ พร้อมอุปกรณ์เครื ่องจักรกลสาธารณะภัยที ่เหมาะสม  
เข้าแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ที่มีการเผาหรือก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  โดยทันท ี
             ๕.๓ การด ูแลส ุขภาพประชาชน มอบหมายหน ่วยงานด ้านสาธารณสุข  
จัดเจ้าหน้าที่เข้าดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบ  
ทางเดินหายใจ เพื่อให้ข้อมูลด้านสุขภาพ แนวทางปฏิบัติในการดูแลสุขภาพของประชาชน
อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดพื้นที่และระบบบริการประชาชน 
ในพื ้นที ่ปลอดภัย (Safety Zone) หรือห้องปลอดฝุ ่นในพื ้นที ่ร ับผิดชอบให้เหมาะสม 
ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
   ๕.๔ สร้างการรับรู้ให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์และความตระหนักถึงผลกระทบ
จากการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ข้อกฎหมายและมาตรการ
ต่าง ๆ ของภาครัฐ 
      ๖. รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินการให้กระทรวงมหาดไทย ผ่านกองอำนวยการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางทราบอย่างต่อเนื่อง 

 เรื ่องนี ้เป็นอีกปัจจัยที ่กระทบต่อการดำเนินชีวิตรวมถึงภาคธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่  
กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หากพิจารณาจากภาพรวมของทั ้ง 4 จังหวัด จะเห็นว่า 
การประกาศการห้ามเผาส่วนใหญ่อยู่ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2565 และได้มีโอกาส
พบคณะทำงานพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในคราวตรวจราชการในพื้นที่
จังหวัดเชียงรายมีข้อเสนอแนะว่า 9 จังหวัดภาคเหนือสามารถกำหนดช่วงเวลาห้ามเผา 
เป็นช่วงเวลาเดียวกันหรือไม่ และช่วงวิกฤติ (กุมภาพันธ์ – เมษายน) มีการตั้งกองบัญชาการ
ส่วนหน้า ซึ่งตอนนี้ภาคใต้ช่วงอุทกภัยล่าสุดมีการตั้งกองบัญชาการส่วนหน้าลงพื้นที่ ซึ่งเป็น
ข้อมูลประกอบฝากท่านรองผู ้ว ่าราชการแต่ละจังหวัดในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 
เรื ่องหมอกควันไฟป่า โดยถือเป็นวาระสำคัญตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ต้องเข้มงวด 
มากขึ้น โดยใช้กลไกในพื้นที่และเมื ่อพิจารณาแล้วมีทิศทางที ่ดีขึ ้นจากตัวเลขการนำเสนอ  
จุด Hot Spot ลดลงอย่างต่อเนื่อง สภาพอากาศดี อาจเพราะปัจจัยจากฝนที่ตกในสัปดาห์ที่ผ่านมา  

 จุด Hot Spot ของกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ต่างจากลุ ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ค่อนข้างมาก เนื ่องจากถ่ายจากดาวเทียม ไม่ทราบว่าเป็นข้อมูลที ่เป็นประจำ 
มาตลอดหรือย้อนหลัง และในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาเรื่องของ PM 2.5 จำนวนของ  
Hot Spot ที ่ลดลงมีข ้อมูลที ่ช ี ้ช ัดได้หรือไม่ ว ่าการลดลงนั ้นมาจากเศรษฐกิจที ่ถดถอย 
ในช่วงปัจจุบันหรือสภาพอากาศที่ไม่มีลมเลย ทำให้ปัญหาของ PM 2.5 ลดลง หรือเกิดจาก 
ภาคการเกษตร ที่ราคาสินค้าเกษตรไม่ดี เกิดการลดปริมาณจำนวนต่อพื้นที่การทำเกษตรลดลง 
หากเราชี้ชัดได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยสาเหตุใด การแก้ปัญหาในอนาคตจะได้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น   

 

/นางสาววนิดา... 

นายบัญชา เชาวรินทร ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ประธาน ฯ  

นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2  
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 สำหรับข้อมูลเรื ่องจุด Hot Spot และ PM 2.5 ใช ้ข ้อมูลจากการตรวจวัด Hot Spot  
จากดาวเทียมในระบบ VIRRS และ PM 2.5 จากจุดตรวจวัดอากาศที่มีความแม่นยำ โดยการเกิด 
ไฟป่าและฝุ ่นควันเกิดในพื ้นที ่ป่า พื ้นที ่เกษตร และพื ้นที ่โล่ง การลดลงของจุด Hot Spot  
มาจากมาตรการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจากจังหวัดอย่างเข้มงวด 

 ปัจจัยสำคัญ คือ คน 4 จังหวัด และมาตรการ เช่น การควบคุมเชื้อเพลิงก่อนช่วงวิกฤติ 
การห้ามเผาเด็ดขาด ช่วงกุมภาพันธ์ – เมษายน การใช้ชุดเคลื่อนที่เร็ว โดยให้คนหาของป่าเป็น 
ผู้เฝ้าระวังร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นต้น ขึ้นอยู่กับบริบทของจังหวัด ซึ่งมีมาตรการแนวทาง
เตรียมความพร้อมแล้ว 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ได้กล่าวชื่นชมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงราย ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหมอกควันได้ดี และ การจัดโครงการรองรับ Value 
Chain ตอบโจทย์ได้ โดยเริ่มตั้งแต่ การป้องกัน เผชิญเหตุ และฟื้นฟูถึงทำให้ปัญหาหมอกควัน
ไฟป่าในกลุ่มจังหวัดของเราลดลงจนได้รับคำชื่นชม 

      จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม        รับทราบ 

 4.7 สรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีปี พ.ศ. 2559 
และปี พ.ศ. 2561 
 ตามที ่ นายกรัฐมนตรีได้บัญชาให้มีการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี 
คณะกรรมการ กรอ. ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ. กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 15.00 น. 
ณ ห้องประชุมเช ียงแสน ชั ้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
จังหวัดเชียงราย และตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้สรุปผลการประชุม ฯ โดยมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องรับไปดำเนินการ โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
ได้แจ้งหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่ งการของนายกรัฐมนตรี 
เรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็นประเด็น ดังนี้ 
 4.7.1 ผลการประชุมหารือร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ กรอ. 
ส่วนกลางและคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เมื่อวันจันทร์ที่  
28 พฤศจิกายน 2559มีผลการประชุมและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  (1) การเช ื ่ อมโยงเส ้นทางการท ่องเท ี ่ ยว สปป.ลาว จ ีน ผ ่านเส ้นทาง R3A  
โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั ่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ ่มเติม) ของกลุ ่มจังหวัด 
ภาคเหนือตอนบน 2 ในการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ อบรมพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว 
และพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยว โดยชุมชนรวมถึงสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 

 /(2) การติดตาม... 

นายวีระชัย ประเสริฐโส 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาคเหนือ 

นางสาววนิดา จินะโกฎิ 
นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ 

นายบัญชา เชาวรินทร ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ประธาน ฯ  

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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  (2) การติดตามความคืบหน้าการพัฒนาด่านชายแดนสากลห้วยโก๋น อําเภอเฉลิม 
พระเกียรติ จังหวัดน่าน มีรายละเอียดดังนี้  
 1.ด่านศุลกากรทุ ่งช้างได้ขอใช้พื ้นที ่ จำนวน ๒๑๔ ไร่ สำหรับโครงการก่อสร้าง 
จุดผ่านแดนถาวรห้วยโก๋น จังหวัดน่าน โดยกรมป่าไมอ้ยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาต 
 2. สําหรับการก่อสร้างถนนบริเวณด่านชายแดนห้วยโก๋น เป็นทางหลวง เชื่อมโยง
ระหว่างประเทศ อยู่ระหว่างการขอใช้พ้ืนที่และรอรายงานผลวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (EIA)  
 3. การพัฒนาตลาดและเขตการค้าชายแดนโดยขอใช้พื ้นที ่จ ํานวน ๓๕๐ ไร่   
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติได้พิจารณาให้ความ
เห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ให้จังหวัดน่าน เข้าใช้
พ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง เพ่ือพัฒนาด่านการค้าชายแดนห้วยโก๋น 
- น้ำเงิน สำหรับรองรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียน ท้องที่ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิม พระ
เกียรติ จังหวัดน่าน เนื้อที่ 350 ไร่ มีกำหนดระยะเวลา 30 ปี และขณะนี้อยู ่ระหว่าง
การศึกษาและออกแบบผังการใช้พ้ืนที่และอาคารประกอบด่านชายแดนห้วยโก๋น  
  (3) การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าด่านบ้านฮวก อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ให้
เป็นจุดผ่านแดนถาวร โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงมหาดไทย  
ได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง 
จังหวัดพะเยา ลงวันที่ 28 กันยายน 2561 สำหรับให้บุคคล และพาหนะ ที่เกี ่ยวข้อง 
ผ่านเข้า – ออก และเมื ่อวันที ่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีพิธ ีเปิดด่านสากลปางมอน  
เมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์
ทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศให้มีความสะดวกขึ้น  
ซึ ่งไม่เพียงแต่จะนำเอาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมาสู ่ท ั ้งสองประเทศยังเป็น
ส่วนประกอบของการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
  (4) การขอให้สน ับสน ุนงบประมาณในการจ ัดท ําแผนแม่บทการพัฒนา
อุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2 (Upper Northern Food Valley) 
ผลการดำเนินการตามแผนงานโครงการในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลากร
ด้านอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาดูงานรับการถ่ายทอด  
องค์ความรู ้ทางด้านนวัตกรรมอาหาร โดยนำผู ้ประกอบการภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องทั้ง ๔ จังหวัด เพื่อให้ผู ้ประกอบการได้เห็นภาพการทำวิจัยร่วมกัน
ระหว่างภาควิชาการกับผู้ประกอบการโดยการสนับสนุนของรัฐบาลและการจัดอบรมให้
ความรู้ด้านมาตรฐาน เรื่อง  "กฎหมายและมาตรฐานอาหารสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่"
ให้แก่ผู ้ประกอบการภาคเอกชน และเจ้าหน้าที ่หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ทั ้ง ๔ จังหวัด  
และการนำเสนอ R&D ที่จำเป็นและสอดคล้องกับความต้องการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร 
ในเขตภาคเหนือตอนบน ๒ 
 
 
 

/(5) การขอให้... 
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  (5) การขอให้เร่งรัดโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 103 (อําเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
- อําเภองาว จังหวัดลําปาง) ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ในปี 2562 กรมทางหลวงได้ทำการสำรวจออกแบบและศึกษาผลกระทบทางด้านสิ ่งแวดล้อม 
แล้วเสร็จ  ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ซึ่งเมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานฯ กรมทางหลวงจะเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณและเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน 
  (6) การดําเนินโครงการรถไฟทางคู ่สายใหม่ เด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ 
โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ การรถไฟแห่งประเทศไทย  
ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ซึ่งได้เห็นชอบให้ดำเนิน
โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย -เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 323 กิโลเมตร วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 72,921 ล้านบาท มีรายละเอียดจ้างก่อสร้าง 3 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 
1 เด่นชัย – งาว สัญญาที่ 2 งาว - เชียงราย และสัญญาที่ 3 เชียงราย – เชียงของ โดยแนว
เส้นทางโครงการประกอบด้วยสถานี 26 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ลำปาง พะเยา และ
เชียงราย 
  (7) การขอให้สนับสนุนโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจังหวัดแพร่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแพร่ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ 
เพื ่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยจัดทำคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณ                  
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้านแหล่งน้ำ ให้แก่ อปท. 
ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ จำนวน 46 โครงการ งบประมาณ 107,574,700 ล้านบาท 
(เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.5) 
 4.7.2 ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู ้ว่าราชการจังหวัด ผู ้แทน
ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เม่ือวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 มีรายละเอียด
สรุป ดังนี้ 
  (1) การขับเคลื ่อนนโยบายเชิงพื ้นที่ ขอรับการสนับสนุน โดย (1) การพัฒนา 
ถ้ำหลวง  - ขุนน้ำนางนอน โดยศึกษาออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกบริเวณถ้ำ การศึกษา
ความเหมาะสมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวถ้ำหลวง และขุนน้ำนางนอนและชุมชนโดยรอบ 
การจัดทําแผนการบริหารจัดการ และขอรับการสนับสนุนการปรับปรุง ส่วนที่มีความจําเป็น
เร่งด่วน เช่น ถนนทางเข้า ที่จอดรถ และห้องสุขา เป็นต้น (2) การพัฒนากว๊านพะเยาอย่าง
ยั่งยืนโดยก่อสร้างระบบบําบัดน้ำเสียก่อนลงสู่กว้านพะเยา การศึกษาออกแบบถนน เขื่อน
ป้องกันตลิ่ง และไฟส่องสว่างและ (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายไปยัง
ส่วนกลางของประเทศ โดยก่อสร้างจุดตรวจ/อาคารจุดตรวจ ให้มีลักษณะถาวร มันคง 
ประกอบด้วย (3.1) จุดตรวจนางฟ้า อําเภอสอง จังหวัดแพร่ เส้นทางหลวงหมายเลข 103 
และ  (3.2) จุดตรวจห้วยไร่ อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เส้นทาง หลวงหมายเลข 11 
 

/(2) ด้านการท่องเที่ยว... 
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  (2) ด้านการท่องเที่ยว ขอรับการสนับสนุน โดย (1) พัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวเวียง
หนองหล่ม อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ทั้งทางบกและทางน้ำ การศึกษาออกแบบหอชมนกการศึกษาระบบนิเวศและผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การจัดโซนนิ่งและการใช้ ประโยชน์ที่ดิน การส่งเสริมกิจกรรมสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และถนนเพื่อการท่องเที่ยว การ
สร้างประตูรักษาควบคุมระดับน้ำ (2) ปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดพะเยาให้ ได้มาตรฐาน 
สามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับชาติ แบบ Sport Complex ประกอบด้วย ปรับปรุง
สนาม กีฬา อาคารต่าง ๆ ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ เป็นต้น 
  (3) ด้านการค้าและการลงทุน ขอรับการสนับสนุน โดย (1) ขอความเห็นชอบ 
ในหลักการการพัฒนาด่าน ชายแดนบ้านฮวก โดยการก่อสร้างอาคารด่านเพื่อรองรับระบบ 
CIQ และระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการ (2) การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหาร 
และเกษตรแปรรูป ด้วยนวัตกรรม SMEs 4.0 ในพ้ืนที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ตาม
แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตพื ้นที ่ภาคเหนือตอนบน ๒ (Upper 
Northern Food Valley) ประกอบด้วย การพัฒนาเกษตรกร การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
การพัฒนาเครือข่าย การสร้างโรงงานต้นแบบ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิต  
การนํางานวิจัยมาใช้ในการพัฒนารูปแบบการผลิตอาหาร การเชื่อมโยงการตลาดและธุรกิจ
ออนไลน์ และ (3) ขอให้มีการศึกษาความ เหมาะสมการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ 
(Logistics) เชื่อมต่อจากจังหวัดลําปาง จังหวัดแพร่ ระยะทาง ประมาณ 120 กิโลเมตร 
  (4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขอรับการสนับสนุน (1) โครงข่ายคมนาคมทางบก จำนวน 
24 สายทาง และขอให้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างทางหลวง ฯ และก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก จำนวน 2 รายการ (2) โครงข่ายคมนาคมทางราง โดยขอรับการสนับสนุน (2.1) ศึกษา 
รูปแบบการพัฒนาพื้นที ่โดยรอบสถานีขนส่งทางราง (Transit Oriented - Development) 
จังหวัดพะเยา และ (๒.2) ศึกษาออกแบบแผนแม่บทโลจิสติกส์เพื่อรองรับรถไฟทางคู่เชื่อมโยง
เด่นชัย-พะเยา-เชียงของ (3) ขอรับการสนับสนุนการศึกษาเพื่อกําหนดตําแหน่งจุดพักกระจาย 
สินค้าและจุดพักรถ (Rest Area) ที่เหมาะสม จังหวัดพะเยา 
  (5) ด้านการเกษตร โดยขอรับการสนับสนุน ดังนี้ 
             5.1 พัฒนาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
ประกอบด้วย(๑) การขยายพื้นที่เกษตรปลอดภัย ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร (๒) การขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
สถาบัน เกษตรกร (๓) การเพ่ิมผลผลิต พัฒนาคุณภาพและลดต้นทุน  (๔) การแปรรูปและสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และ (๕) การบริหารจัดการสินค้า การส่งเสริมและพัฒนาการตลาด 
           5.2 สนับสนุนศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร จังหวัดเชียงราย เพื่อยกระดับ มาตรฐาน
และพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล 
         5.3 แก้ไขปัญหาการบุกรุกป่าต้นน้ำ โดยส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ทดแทนพืช
เชิงเดี่ยว(เช่น ผักปลอดภัย อะโวคาโด ไผ่ เป็นต้น) ในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชน
ตาม นโยบายรัฐบาล (คทช.) เพ่ือลดปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม เพ่ิม
มูลค่าผลผลิต ลดการใช้ สารเคมี สร้างความปลอดภัยอาหารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

/(6)ด้านการพัฒนา... 
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  (6) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอรับการสนับสนุน โดยให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒ เป็น “เมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย (Health Aging Smart Cities) โดยให้
จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดนําร่องกิจกรรมที่สําคัญ เช่น พัฒนาโรงพยาบาลประจําอําเภอ 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุด้วย การแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก พัฒนาระบบบริการการแพทย์อุบัติเหตุฉุกเฉินรองรับผู้สูงอายุ พัฒนา
อาชีพผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพเยาวชนเพ่ือดูแลผู้สูงอายุ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้สมุนไพร
ครบวงจรสู่เชิงพาณิชย์ ศึกษาวิจัยโภชนาการสมุนไพรพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  
เพื่อสุขภาพ ศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งศูนย์ที่พักอาศัยสําหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร 
ศึกษาออกแบบรายละเอียดอารยสถาปัตย์สิ่งอํานวยความ สะดวกผู้สูงอายุ และการบริหาร
จัดการขยะ Greenery๓R เป็นต้น 
  (7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอรับการสนับสนุน ประกอบด้วย (๑) 
ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านสันต้น ธงพร้อมระบบส่งน้ำ (๒) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
พร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังเขียว (๓) เพิ่มประสิทธิภาพ การกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ประกอบด้วย การปรับปรุงทางระบายน้ำล้น (ฝาย พับได้) และงาน
ปรับปรุงอาคารท่อระบายน้ำลงน้ำเดิม และ (๔) บรรจุไว้ในแผนงาน ได้แก่  (๔.๑) อ่างเก็บน้ำ
โป่งขม จังหวัดเชียงราย (๔.๒) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้างพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงราย (๔.๓) 
ฝายร่องนารี พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงราย (๔.๔) ประตูระบายน้ำบ้านทุ่งป่าคา จังหวัด
เชียงราย (๔.๕) ประตูระบายน้ำ บ้านต้นเขือง จังหวัดเชียงราย และ (๔.๖) ประตูระบายน้ำ
พร้อมอาคารประกอบบ้านทุ่งซาง จังหวัดเชียงราย 
  (8) ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม  ขอรับการสนับสนุนโครงการพัฒนาเส้นทาง
ท่องเที่ยวพะเยา – หลวงพระบาง 
(เอกสารประกอบวาระที่ 4.5)  

ข้อมูลตรงนี้สามารถใช้เป็นหลักในการประกอบการพิจารณาในการเสนอต่อที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ต่อไป ซึ่งหากยังไม่ได้ดำเนินการ 
ไม่ควรนำมาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีใหม่ รวมถึงสิ่งที่จะต่อยอดจากเรื่องเดิมต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ
ภารกิจของหน่วยงาน และประเด็นใดไม่เคยเสนอโครงการ สามารถเสนอโครงการใหม่ 
รวมทั้งหากสังเกตในช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม -  เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีคณะกรรมาธิการต่าง ๆ 
หรือกลุ ่มนักท่องเที่ยวในด้านสาธารณสุข ด้านคุณภาพชีวิต เข้ามาในพื้นที ่ของกลุ ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 จำนวนมาก และเป็นที่น่าสนใจว่าเราเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น
รถไฟจากเด่นชัยมาถึงจังหวัดเชียงราย รถไฟความเร็วสูงลาว - จีน รวมถึงการพัฒนา ของประเทศ
เพื่อนบ้าน สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และมีข้อเสนอแนะว่าผลกระทบ
เหล่านี้อาจจำเป็นต้องมองในภาพของกลุ่มจังหวัดฯ รวมทั้งท่านพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  
ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการเวียงหนองหล่ม ซึ่งอาจมีปัญหาในเชิงของ
งบประมาณของหน่วยงานตามกิจ ซึ่งท่านได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานตามภารกิจสนับสนุน
งบประมาณและเร่งรัดการทำแผนแม่บทการทำให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา ซึ่งแผนแม่บท 
จะเป็นกลไกสำคัญที่หน่วยงานต่าง ๆ จะได้ตั้งงบประมาณในการพัฒนาต่อไป  

/รวมถึง... 

นายบัญชา เชาวรินทร ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ประธาน ฯ  
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รวมถึงกว๊านพะเยาที่ทางทีมงานได้ลงมาตรวจความคืบหน้า ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบสำคัญ
ในการคิดต่อยอดโครงการที่นำเสนอต่อที่ประชุม ครม. สัญจร หากได้มาประชุมในพื้นที่ที่จังหวัด
เชียงราย และควรจะเป็นโครงการใหญ่มีผลกระทบต่อพื้นที่ของพื้นที่ใน 4 จังหวัดของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 โดยประธานหอการค้าหรือภาคเอกชนของกลุ่มจังหวัดฯ จะต้องเตรียมความ
พร้อมที่จะดำเนินการ โดยให้ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เข้าร่วมอภิปราย
ปัญหาต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่  

ที่ท่านบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้พูดถึงการติดตามการดำเนินงาน
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นั้น จึงขอเสนอ
ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องกับมติ ครม. เป็นคณะทำงาน ฯ จะได้ติดตามอย่างใกล้ชิด  

 ตามมติ ครม. หรือข้อสั่งการเพิ่มเติมของท่านนายกฯ มีระยะเวลาดำเนินการ เพื่อให้เกิด
การติดตามของผลความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานที่ได้ร ับภารกิจไป จึงควรจะต้องมีเป็น
คณะทำงานในการติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการ ฯ ยกตัวอย่าง เช่น โครงการเวียงหนองหล่ม 
มีข้อสั ่งการ และมีการติดตามความคืบหน้า เพื ่อให้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค  
จึงมีความจำเป็นในการตั้งคณะทำงานที่จะติดตามการดำเนินการ หากมีคณะกรรมาธิการหรือ 
คณะต่าง ๆตรวจสอบความคืบหน้าจะได้มีข้อมูลการดำเนินการต่อที่ประชุม และให้ฝ่ายเลขา ฯ  
ยกร่างเพ่ือนำเสนอทางหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ลงนามต่อไป  

เห็นด้วยที ่มีคณะกรรมการ แต่ขออนุญาตเสนออีกแนวทาง เนื ่องจากการประชุม 
กรอ. กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 จะมีการประชุมทุก 2 เดือน การนำเสนอข้อมูลตามที่ 
ผู้อำนวยการกลุ ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ นำเสนอความคืบหน้า จะทำให้ไม่เกิด
คณะกรรมการย่อยหลายคณะ สามารถรายงานผลในที ่ประชุมได้ เพื ่อให้ทุกคนรับทราบ  
ความคิดเห็นได้ ไม่ยืดเยื้อ  

          การแต่งตั้งคณะทำงานย่อย มีจุดประสงค์เพ่ือติดตามหน่วยงานตามภารกิจที่รับข้อสั่งการ ฯ 
ถึงความคืบหน้าในการดำเนินการ ซึ่งฝ่ายเลขา ฯ จะได้มีข้อมูลครบถ้วน สามารถนำมารายงาน 
ความคืบหน้าให้ก ับทาง กรอ. กลุ ่มจ ังหวัดฯ ทราบ และจะได้เป็นการกระตุ ้นการทำงาน 
ของหน่วยงานตามภารกิจการทำงานจะได้ตื่นตัวต่อไป 

      จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  
มติที่ประชุม        รับทราบ 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 5... 

 

 

นายบัญชา เชาวรินทร ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย 
ประธาน ฯ  
 

นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2  

นายบัญชา เชาวรินทร ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงราย 
 

นายวรีะชัย ประเสริฐโส 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาภาคเหนือ  
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 ข้อเสนอแนวทางการการเตรียมความพร้อมรองรับรถไฟรางคู่สายเด่นชัย - 

เชียงราย – เชียงของ 
    5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของรถไฟรางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ 
         (1) ที่มาโครงการ 
              เป็นการพัฒนาโครงข่ายและระบบการขนส่งทางรถไฟที่ช่วยลดต้นทุนทางด้าน 

โลจิสติกส์ของประเทศ สนับสนุนการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านสปป.ลาว 
และประเทศจีนตอนใต ้

        (2) ลักษณะโครงการ 
         เป็นการก่อสร้างทางรถไฟใหม่ทางคู่ ขนาดกว้าง 1 เมตร ระยะทางรวมประมาณ  

  323 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย มีการเวนคืนที่ดินใหม่ ตลอดแนว 
       เส้นทางประมาณ 11,655 ไร่ จำนวนประมาณ 8,162 แปลง เป็นพื้นที่ป่าประมาณ 4,003 ไร่  
       โดยแบ่งออกเป็น 3 สัญญา ดังนี้ 

           สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว 
         - ระยะทางรวมประมาณ 104 กิโลเมตร ผ่านพ้ืนที่จังหวัดแพร่ และลำปาง 

  - ทางรถไฟยกระดับประมาณ 25 กิโลเมตร 
  - อุโมงค์รถไฟระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร 

        - มีสถานีจำนวน 8 สถานี 
        - มีย่านกองเก็บตู้สินค้า (CY) 1 แห่ง ที่สถานีแพร ่

         - มีจุดตัดทางรถไฟจำนวน 50 แห่ง 
  - ถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) จำนวน 15 แห่ง 
  - ถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) จำนวน 35 แห่ง 

สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย 
  - ระยะทางรวมประมาณ 132 กิโลเมตร ผ่านพ้ืนที่จังหวัดลำปาง พะเยา และเชียงราย 

 - ทางรถไฟยกระดับประมาณ 37 กิโลเมตร 
 - อุโมงค์รถไฟระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 

             - มีสถานีจำนวน 11 สถานี 
        - มีย่านกองเก็บตู้สินค้า (CY) 2 แห่ง ที่สถานีพะเยา และสถานีป่าแดด 
         - มีจุดตัดทางรถไฟจำนวน  37 แห่ง 

 - ถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) จำนวน 11 แห่ง    
 - ถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) จำนวน 26 แห่ง 

     สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ 
  - ระยะทางรวมประมาณ 87 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

- ทางรถไฟยกระดับประมาณ 16 กิโลเมตร 
- อุโมงค์รถไฟระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
 

/มีสถานี... 

นายปัฐตพงษ์  บุญแก้ว 
วศิวกร ฝ่ายโครงการพิเศษ
และก่อสร้าง    
การรถไฟแห่งประเทศไทย 
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        - มีสถานีจำนวน 7 สถานี 
                                                  - มีย่านกองเก็บตู้สินค้า (CY) 2 แห่ง ที่สถานีเชียงราย และสถานีเชียงของ 

         - มีจุดตัดทางรถไฟจำนวน  50 แห่ง 
   - ถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Overpass) จำนวน 12 แห่ง 
   - ถนนลอดใต้ทางรถไฟ (Underpass) จำนวน 38 แห่ง 

                                                      (3) ผลการศึกษาความเหมาะสม 
- ปริมาณผู้โดยสาร 1,756,015 คนต่อปี  ในปี 2560 เพิ่มเป็น 2,702,460 คน

ต่อปี ในปี 2580 
- ปริมาณขนส่งสินค้า 313,669 ตันต่อปี  ในปี 2560 เพ่ิมเป็น   832,256 ตัน 

ต่อปี ในปี 2580 
(4) มูลค่าโครงการ กรอบวงเงิน  85,345,000,000.00 บาท 
(5) มูลค่าโครงการ ระยะเวลาดำเนินงานและส่งมอบงานของงาน

ก่อสร้างท้ัง 3 สัญญา ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 2,160 วัน 
   งานเวนคืนที่ดิน 

   - รฟท. ว่าจ้างที่ปรึกษาเวนคืน เมื่อ 9 ก.ค. 63  
   - พ.ร.ฎ.เวนคืน ประกาศใช้เมื่อ 25 พ.ค. 64 
   - รฟท. ได้มีหนังสือแจ้งให้ ทปษ.เวนคืน เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 15 ต.ค. 64 

 - อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ การยื่นขอรังวัดที่ดิน และจัดทำ 
รายละเอียด หลักเกณฑ์การประมาณราคาค่าทดแทนของที่ดิน โรงเรือน อสังหาริมทรัพย์ 
สิ่งปลูกสร้างและพืชผล 

5.1.2 ผลกระทบที่จะเกิดในพื้นที ่
        1. ด้านเศรษฐกิจโดยรวม  

     1.1 ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวเศรษฐกิจในภูมิภาคและเศรษฐกิจของ
จังหวัดตามเส้นทางก่อสร้าง 

     1.2 ก่อให้เกิดการจ้างงาน การซื้อขายวัสดุก่อสร้าง การเข้าพักโรงแรม/ที่พัก
อาศัย การใช้บริการร้านอาหาร และการซื้อขายสินค้าอุปโภค – บริโภคในท้องถิ่นระหว่างการก่อสร้าง 

    1.3 ด้านอุตสาหกรรมการผลิต จะได้รับผลดีจากเส้นทางการขนส่งขาไป  
(เชียงของ – เด่นชัย) 

     1.4 ด้านการกระจายวัตถุดิบการผลิตจากจังหวัดภาคเหนือสู่อุตสาหกรรม
ผลิตที่มีที่ตั้งอยู่ภาคกลาง ส่วนขากลับ (เด่นชัย - เชียงของ) ผู้ผลิตในภาคกลางจะได้รับประโยชน์ 
จากการขนส่งสินค้าที่ถูกลงในการเข้าถึงตลาดภาคเหนือและประเทศจีน 

           2. ด้านการท่องเที่ยว  
                       2.1 ช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว ช่วยกระจายนักท่องเที่ยวให้เข้าถึงเมือง 
ท่องเที่ยวต่าง ๆ  มากขึ้น 

              2.2 ส่งเสริมเรื่องการคมนาคมให้มีความสะดวกต้นทุนต่ำลง 
                 2.3 ช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง 

/2.4 จังหวัด... 
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              2.4 จังหวัดสามารถจัดกิจกามส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูท่องเที่ยวต่าง  ๆ
ได้มากขึ้น 

2.5 ทำให้เกิดเส้นทางและรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่เกิดขึ้นอีกมากมาย 
2.6 หากไม่มีโครงการจะเสียต้นทุนค่าเสียโอกาสจากจพนวนนักท่องเที่ยวจีน

ที่เข้ามาเที่ยวไทยมากขึ้น 
 3. การคมนาคมขนส่ง 

3.1 เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาค 
            3.2 เช ื ่อมต่อการขนส่งภายใต้นโยบายการค้าและการลงทุนของจีน  

                     เช่น ONE BELT, ONE ROAD POLICY (OBOR)  
           3.3 เช ื ่ อมโยงเม ืองหน ้าด ่ านของระเบ ียงเศรษฐก ิจเหน ือ - ใต้   

(NORTH – South Economic Corridor : NSEC)  
        3.4 เชื่อมต่อเส้นทางบก R3A (ไทย - สปป.ลาว – จีน) และ R3B (ไทย – เมียมาร์) 

                  3.5 ช่วยประหยัดพลังงาน ประหยัดต้นทุนการขนส่ง 
                  3.6 การลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม 
                   3.7 ลดจำนวนรถบรรทุกขนาดใหญ่ ลดการนำเข้าน้ำมันดิบในปริมาณสูง 
                   3.8 ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 

  4. การค้าชายแดน 
               4.1 ส่งผลต่อการเติบโตของมูลค่าการค้าชายแดน ทำให้เกิดการส่งออก 

ผ่านแดนมากขึ้น (เชียงของ) 
                             4.2 เชื่อมโยงถึงการเปลี่ยนถ่ายสินค้าลงเรือที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน 

5. ด้านการลงทุน 
                5.1 ช่วยส่งเสริมปัจจัยดึงดูดการลงทุน เนื่องจากรถไฟทำให้ลดต้นทุนการขนส่ง 

    5.2 การเจริญเติบโตของความเป็นเมืองอย่างรวดเร็ว และกระจายความเจริญ 
ไปสู่ชนบทได้ง่าย ดึงดูดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 

                 แนวโน้มธุรกิจใหม่ท่ีจะเกิดขึ้น 
               1. เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พร้อมธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น โรงแรม ร้านอาหาร 

ธุรกิจการบริการ กิจกรรมสันทนนาการ 
               2. เกิดธุรกิจการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ มีการซื้อขายที่ดิน สร้างบ้านอยู่

อาศัย สร้างโครงการบ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 
               3. เกิดการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรอบไฟ (Transit Oriented Development) 

และอาจพัฒนาต่อยอดเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
               4. เกิดการพัฒนาพื้นที่การเกษตรมากขึ้น มีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 

และมีการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร 
              5. มีการพัฒนาธุรกิจด้านการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ มีการสร้างศูนย์เปลี่ยน

ถ่ายการขนส่งสินค้ามากขึ้น เพ่ือการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางราง 
              6. เกิดการสร้างธุรกิจใหม่กับคนในท้องถิ่น อาจเป็นในรูปแบบของ Start-Up 

และช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) 
/นางสาวปัทมาภรณ.์.. 
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5.1.3 ข้อเสนอแนวทางการการเตรียมความพร้อมรองรับรถไฟรางคู่สายเด่นชัย - 
เชียงราย – เชียงของ 

ประเด็นการพัฒนา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
และสิ่งอำนวยความสะดวก 

1. กำหนดตำแหน่ง จุดเชื่อมต่อรถไฟทั้งสองให้
ชัดเจน อาทิเช่น ประชาสัมพันธ์จุดเชื่อมต่อสถานี
กับสถานีสำคัญอ่ืน ให้ชัดเจน 

สภาอุตสาหกรรม 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2  

2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางถนนที่ต้องสร้างการ
เชื ่อมต่อไปยังสถานี ขนาดใหญ่ 4 สถานี และ
สถานีเล ็ก 9 สถานี เพื ่อรองร ับการเด ินทาง 
ในเขตชุมชน การขนส่ง และผลผลิตตัวสินค้าทั้ง
ส ินค้าต ้นน้ำและแปรร ูป อุตสาหกรรม และ
การเกษตร ในพื้นที่ ไปสู่ตลาดส่วนกลางที ่ตอบ
โจทย์ ผู ้ใช้บริการและลดค่าใช ้จ่ายทางขนส่ง 
โลจิสติกส์ระบบราง 

หอการค้าจังหวัด
เชียงราย 

3. สถานีรถไฟหลักและรอง ควรบร ิหารจ ัดการ 
ออกแบบให้ผ ู ้ ใช ้บริการ พึงพอใจ ในเร ื ่องความ
สะดวกสบาย ทันสมัย เหมาะสำหรับผู ้สูงอายุและ 
ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ มากขึ้นเพื่อดึงดูดให้ประชาชน 
สนใจมาใช้บริการมากขึ้น 

หอการค้าจังหวัด
เชียงราย 

4. แนวทางรางรถไฟที่ต้องเวนคืนผ่านเข้าไป พื้นที่
เชิงพาณิชย์ 2 ข้างทาง แนวเขตทางหลวง ที่มีมูลค่า
ในการพัฒนาเมืองในอนาคต ควรออกแบบให้มีการ
ยกระดับราง ขึ ้น  โดยวางบนตอม่อ สะพานต่าง
ระดับ เพ่ือให้พื้นที่ ด้านล่างไม่เสียโอกาสทาง ธุรกิจ
เส้นทางการคมนาคม และไม่เสียอัตลักษณ์ของเมือง
ที่ถูกแบ่งด้วยเส้นรางรถไฟ (ตัวอย่างสถานีปลายทาง
เชียงของ) ส่วนที่แนวราง ต้องผ่านพื้นที่ป่าสงวน  
พื้นทีเกษตรกรรม โบราณสถาน ทางไหลของแหล่ง
น้ำธรรมชาติ ควรมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และกรณีการชดเชยค่าเวนคืน ซึ ่งมูลค่าที่ดินได้
เปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาและกระจายความเจริญไป
จากเด ิมมาก การรถไฟแห ่งประเทศไทยได ้มี  
การสำรวจพื ้นที ่ ไว ้หลายปีก่อนที ่จะมีอนุมัติ
โครงการรถไฟเด่นชัย –เชียงราย-เชียงของ ควรมีการ
เจรจาและทำประชาคม ก ับช ุมชน ในพ ื ้นที่  
ให้เข้าใจเพ่ือหาทางออกร่วมกัน 

หอการค้าจังหวัด
เชียงราย 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  

/ประเด็น... 
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ประเด็นการพัฒนา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
5. บูรณาการแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ต่าง ๆ ของจังหวัด ให้สอดรับกับสถานีหยุดพัก 
เพื ่อให้เกิดความสะดวกในการขนถ่ายสินค้า 
และผ ู ้ โดยสาร โดยทำเป ็น Phase ในการ
พัฒนาให้ สามารถเปิดใช้งานได้พร้อมกับการ
เริ่มใช้งานของรถไฟรางคู ่

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวดั
เชียงราย 

6. การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว กฎระเบียบต่าง 
ๆ ต้องเอื ้อต่อการลงทุนให้สะดวกยิ ่งขึ ้นไม่เป็น
อุปสรรค เช่น ประกาศกฎกระทรวงที่ห้ามตั้งโรงงาน
บางพ้ืนที ่

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 

7. รถไฟฟ้าเชื่อมโยงตัวอำเภอเมืองและสนามบิน
หลัก ให้สามารถเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการเดินทาง
อย่างสะดวก 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 

8. รูปแบบการก่อสร้าง ขั้นตอนและระยะเวลา
ก่อสร้างในแต่ละพื้นที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละส่วน 
การรถไฟ ฯ ควรให ้ข ้อม ูลและรายละเอ ียด
ระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละส่วน พร้อมทั้ง
ชื่อเบอร์โทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร ่

9. การถมดินและผลกระทบด้านการจราจรและ
สิ ่งแวดล้อมมลภาวะ โดยขอความร่วมมือจาก
ผ ู ้ ร ับเหมาถมด ินและการรถไฟเสนอข ้อมูล 
การใช้เส้นทาง การจัดการ กระบวนการนำดินจาก
บ่อดินมาถึงสถานที่ก่อสร้างแต่ละจุด 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร ่

10.  พ ัฒนาการออกแบบสถาน ีรถไฟให ้มี  
สถาปัตยกรรม  อารยะสถาปัตย์ ที่สะอาด สวยงาม 
เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ ่น และประชาชน
ผู้รับบริการ บริเวณสถานี ควรมีพ้ืนที่และมีการจัด
ระเบียบ ให้จำหน่ายสินค้า ของที่ระลึก ของดีมี
คุณภาพประจำถิ ่นที ่มีความหลากหลาย ให้กับ 
นักท่องเที่ยวไทย - ต่างชาติ ที่สนใจการเดินทาง
โดยรถไฟ  

หอการค้าจังหวัด
เชียงราย 

11. พื้นที่การรถไฟ ส่วนใหญ่ที่มีการเวนคืนใน
อดีต บางจังหวัด ยังไม่มีการพัฒนา กลายเป็น
แหล่งเสื่อมโทรม ไม่ปลอดภัย ปล่อยพื้นที่ให้ว่าง
เปล่า โดยไม่เกิดประโยชน์ และเสียโอกาส ในการ
พัฒนาประเทศที่พร้อมจะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์
เชื่อมโยงระดับภูมิภาค 

หอการค้าจังหวัด
เชียงราย 

/ประเด็น... 
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ประเด็นการพัฒนา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
12. การพัฒนาด้านโลจิสติกส์  ได้แก่ 1. การ
ปร ับปร ุงขยายเส้นทางถนนเชื ่อมโยงล ้านนา
ตะวันออก เส้นทางเชียงของ – อ.สอง ทางหลวง
หมายเลข 1020  1021  1091 1092 1120, 
2. 2. การก่อสร้างถนนวงแหวนตะวันออก จ1 จ2 
จ3 ก่อให้เกิดถนนเลี ่ยงเมืองด้านตะวันออก  
และรองรับการขยายเมือง และ 3. การพัฒนาทำ
ถนนรอบกว๊าน เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ชุมชน และการ
ท่องเที่ยว 

หอการค้าจังหวัด
พะเยา 
 

2. ด้านยุทธศาสตร์ 1. กำหนดยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรองรับโครงสร้าง
พื้นฐานใหม่นี้ โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
เตรียมความพร้อมกับยุทธศาสตร์ใหม่ และจัดทำ
กฎระเบียบหรือเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง 

สภาอุตสาหกรรมกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

2. รัฐบาลและการรถไฟแห่งประเทศไทย ควรสร้าง
ยุทธศาตร์เชื่อมโยงชายแดนของประเทศผ่านระบบ
ราง โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ใกล้จีนมาก 
ปัจจุบันโครงการได้วางแนวรางรถไฟ เชื่อมโยงศูนย์
เปลี่ยนถ่ายที่ด่านพรมแดนเชียงของแล้ว ถ้าไม่มีการ
เจรจาสร้างความร่วมมือการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ 
สายใหม่ ( เมืองโมฮาน – เมืองห้วยทราย – อำเภอ
เชียงของ) ทางชายแดนทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย 
ประเทศไทย อาจจะเสียโอกาส การเป็นศูนย์กลาง  โล
จ ิสต ิกส ์  ในระด ับภ ูม ิภาค  ซ ึ ่ ง สปป.ลาว ได้
เปลี่ยนแปลงประเทศจาก แลนด์ล็อก เป็น แลนด์ลิงค์ 
ได้พัฒนาประเทศร่วมทุนกับจีน  สร้างโครงข่าย 
ระบบรถไฟความเร็วปานกลาง  ถนน มอเตอร์เวย์
จากเมืองหลวงเวียงจันทน์ จนถึงเมืองชายแดน ด้าน
เหนือของประเทศ ถนนมอเตอร์เวย์เส้นใหม่ เมือง
บ ่ อเต ็ น – เม ื องห ้ วยทราย และสนามบิ น 
นานาชาติ เมืองต้นผึ ้ง ถ้าไม่สร้างความร่วมมือ 
เจรจาการใช้ประโยชน์ ร่วมกัน อาจทำให้ จังหวัดใน
ภาคเหน ือของไทย เส ี ยโอกาส เพ ื ่ อดึ งดู ด 
การลงทุน ให้กับ จังหวัดทางภาคอีสาน ที่กำลังมี
การลงทุน เข้าพัฒนาพ้ืนที่ในอนาคต  

หอการค้าจังหวัด
เชียงราย 

3. โอกาส ด่านชายแดน 3 ด่าน นอกจากการขนส่ง
แล้ว รัฐบาลต้อง สร้างโอกาส ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจีนตอนใต้ ทางถนน R-3a ผ่านสะพาน

หอการค้าจังหวัด
เชียงราย 

/ประเด็น... 
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ประเด็นการพัฒนา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
มิตรภาพ ไทย – ลาว แห่งที่ 4 อำนวยความสะดวก 
ทุกขั้นตอนในการเข้าประเทศ สร้างจุดแข็งของ
จังหวัดในภาคเหนือ ในเรื่องการบริการ อาหารด้าน
ส ุ ขภาพ สะอาด ปลอดภ ั ย เป ็ นม ิ ตรกั บ
นักท่องเที ่ยว ไทย – ต่างประเทศ  ร่วมมือและ
ส่งเสริม ทุกด้านกับประเทศเพื ่อนบ้าน เพื ่อดึง
ศักยภาพของ จังหวัดเชียงรายกลับคืนมาในโลกที่
ปรับตัว ในแนวทาง วิถียุคใหม่ หลังจากนี้ 
4. ในด้านการพัฒนาธุรกิจยุคใหม่ E-Commerce 
จ ังหว ัดเช ียงราย และกลุ ่มจังหว ัดภาคเหนือ 
สามารถใช้ช่องทางชายแดน ทั ้ง 3 อำเภอ เป็น
โอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ และโอกาสใหม่ สำหรับ
ผลิตภัณฑ์ ที ่มีการสร้างนวัตกรรม เพื ่อช่วงชิง
โอกาสตลาดการค้าชายแดนที ่มีการแข่งขันสูง  
เพราะสินค้าพื้นฐานที่ไทยเคยเป็นผู้ส่งออกแต่เดิม 
เริ่มมีการทดแทนจากคู่แข่ง และคุณภาพไม่ต่างกัน 
จ. เชียงราย ต้องสร้างความแตกต่าง เพื่อดึงดูด
ความสนใจทุกมิติหลังจากนี้ 

หอการค้าจังหวัด
เชียงราย 

3. ด้านเศรษฐกิจ เสนอให้ทางจังหวัดแพร่ทำโครงการการศึกษา 
ศักยภาพและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจ สังคม  
การท่องเที่ยวจากโครงการรถไฟรางคู่สายเด่นชัย 
เชียงราย เชียงของ โดยให้ทางสภาอุตสาหกรรม 
หอการค้าและสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
จังหวัดแพร่มีส่วนร่วมในการจัดทำด้วย 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่ 

4. ด้านชายแดน การพัฒนาด่านชายแดนบ้านฮวก โดยยกระดับ
ด่านชายแดนบ้านฮวก ให้สามารถรองรับการค้า
และการท่องเที่ยวข้ามแดน  

หอการค้าจังหวัด
พะเยา 

5. ด้านการเดินทาง -  
การท่องเที่ยว 

1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และมรกด
ทางวัฒนธรรมที่เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวของ
กลุ ่มจ ังหวัด ซึ ่งกลุ ่มจ ังหวัด ฯ มีต ้นทุนทาง
วัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย เช่น สถานที่สำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น การแสดง
พื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น รวมถึงวัฒนธรรม ค่านิยม 
วิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิด
การขยายตัวของการท่องเที ่ยวนานาชาติและ
เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วประเทศ 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดน่าน 

/ประเด็น... 



- 40 - 
 

ประเด็นการพัฒนา ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน 
2. ส่งเสริมมาตรฐานการท่องเที่ยวและบริการให้
เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งการเชื่อมไทย เชื่อมโลก 
โดยการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ทำให้ปริมาณ
นักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนขึ้น ผู้ประกอบการต้อง
สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้หลายภาษา  
มีข ีดความสามารถในการบร ิการ ม ีความคิด 
เชิงสร้างสรรค์ และต้องมีความรับผิดชอบ 

สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดน่าน 

6. ด้านการสร้างการรับรู้
ในพื้นที่และ 
การประชาสัมพันธ์ 

1. ให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงของรถไฟ 
และข้อมูลระยะเวลาการดำเนินการก่อสร้าง 
เป็นต้น 

สภาอุตสาหกรรมกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

 2. การนำเสนอความก้าวหน้าของโครงการเป็น
ระยะ ตลอดจน นำเสนอแผนในการแล้วเสร็จให้
ภาคประชาชนทั ่วไป รับรู ้และเข้าใจ จะทำให้
ประชาชนในพื้นที่ที ่เกี่ยวข้องมีการปรับตัว และ
วางแผนในการผล ักด ันเศรษฐก ิจท ้องถ ิ ่นที่
เกี ่ยวข้องได้ เช่นการเตรียมแรงงาน เพื่อรองรับ 
การก่อสร้าง การเตรียมที่พักสำหรับแรงงานต่าง
ถิ่นที่จะเข้ามาก่อสร้าง ตลอดจนวางแผนสร้างสิ่ง
ปลูกสร้างที ่รองรับความเจริญจากการมีขนส่ง
ระบบราง 

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงราย 

3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แจ้ง ความก้าวหน้าของ
โครงการอย่างน้อยรายสัปดาห์ พร้อมทั้งนำเสนอ 
ข ้อม ูลท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับประชาชน ท ั ้ งในด้าน
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักรู ้และเข้าใจ ในการพัฒนาระบบขนส่ง
ระบบราง ตลอดจนผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่มีต่อ
จังหวัดและประชาชน 

สภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัด
เชียงราย 

 
เรื่องโครงสร้างและแนวการก่อสร้างของจังหวัดเชียงราย ซึ่งสถานีเชียงรายไม่ได้อยู่ 

อำเภอเมืองเชียงราย แต่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเวียงชัย อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเชียงราย 
ประมาณ 10 กิโลเมตร ขอสอบถามการเดินทางจากสถานีเชียงรายเข้าอำเภอเมืองเชียงราย 
ทาง รฟท. ได้มองถึงประเด็นจุดเชื่อมต่อผู้โดยสารหรือไม่ โครงสร้างพื้นฐานขนส่งสาธารณะ 
เช่น รถประจำทาง หรือสายการบิน เป็นต้น หรือความสะดวกของผู้โดยสารเพื่อเดินทางไปยัง
จุดหมายต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงรายได้วางแผนรองรับจุดนี้อย่างไร 

 
/นายปัฐตพงษ์... 

นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
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เรื ่องการวางตำแหน่งสถานีของการออกแบบรถไฟรางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ  
ทาง รฟท. ได้ตั้งเจตนารมณ์ว่าโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระดับสถานี โดยเฉพาะสถานีใหญ่ จะวางตำแหน่ง
สถานีไว้ไม่ไกลจากตัวเมือง เนื่องจากการวางในลักษณะ station หรือ icon ที่เป็นระดับแม่เหล็ก
ดึงดูดจะทำให้การกระจายของเมืองวิ่งเข้าสู่สถานี แต่หากวางสถานีไว้นอกเมือง ในรัศมี 5 – 10 กม. 
จะทำให้เมืองขยายตัวออกไปจะทำให้การจัดการผังเมืองสะดวกขึ้น อีกทั้งในส่วน เรื่องการเวนคืน 
หากนำสถานีมาไว้กลางเมือง จะเกิดผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งจะต้องมีการเวนคืนอาคาร
พาณิชย์ หรือส่วนที่ก่อสร้างไว้ดีอยู่แล้ว รฟท.จึงต้องการลดเรื่องผลกระทบของงานเวนคืนออกไป 
ส่วนในประเด็น feeder ต่าง ๆ หรือการใช้ขนส่งสาธารณะของจังหวัดต้องปรึกษาหารือร่วมกัน  
ซึ่งทาง รฟท. จะมีโครงสร้างพื้นฐาน อาทิเช่น สถานที่จอดรถรองรับระบบขนส่งสาธารณะอย่างเป็น
ระเบียบ และจะเกิดผู้ประกอบการใหม่ และเกิดระบบขนส่งสาธารณะใหม่โดยภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐ จากสถานีเชียงราย – อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งทุกจังหวัดจะเป็นเช่นเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น 
สถานีมหาวิทยาลัยพะเยาก็ไม่ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่มหาลัยพะเยา เพราะหากตั้งในมหาลัยวิทยาลัยพะเยา 
จะไม่เกิดการเคลื่อนที่ห่วงโซ่ของระบบการขนส่ง การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ ไม่เกิดการซื้อ-ขาย
แลกเปลี่ยนขึ้น และขอนำเรียนว่ารถไฟรางคู่สายเด่นชัย - เชียงราย – เชียงของ มีลักษณะการวาง
โครงสร้างพื้นฐานเป็น Main Pipe ให้ เพราะฉะนั้นท่ออื่น ๆที่จะมาเชื่อมต่อกัน จะต้องได้รับ 
การวางแผน ปรับแผนยุทธศาสตร์ หรือเพิ่มโครงการเข้ามาเพื่อจะได้เติมเต็มในส่วนนี้ให้กลายเป็น
วงรอบที่ต่อเนื่อง 

ขออนุญาตเสริมเพิ ่มเติมว่าการที ่วางสถานีไว้ไม่ใกล้ตัวเมืองมากเกินไปมีข้อดี คือ  
1.การขยายความเจริญไปสู่นอกเมือง 2.จุดมุ่งหมายของ รฟท. คือการสร้าง Pipe Line ใหญ่ ๆ  
และในส่วนของการเชื่อมต่อเป็นเรื่องของเมือง (จังหวัด) หรือผู้ประกอบการที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับ 
การขนส่งสาธารณะ เช่น Shutter bus เป็นต้น จะกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ แต่อีกมุมหนึ่งมองว่า
หากดำเนินการแล้วให้การเชื่อมต่อเป็นเรื่องของพื้นที่หรือภาคเอกชนดำเนินการเอง โดยที่ภาครัฐ
ไม่ได้วางแผนหรือภาครัฐที่มีศักยภาพสูงสุดไม่ได้เป็นผู้เล่นหลัก หากประชาชนเกิดความไม่สะดวก 
ในการเข้าถึงจุดหมายต่าง ๆ จะทำให้ผู ้โดยสารหรือผู้มาใช้บริการรถไฟก็จะลดน้อยลง รายได้ 
ของ รฟท. จากการโดยสารก็จะลดน้อยลงความคุ้มค่าของการลงทุนก็จะน้อย เนื่องจากอยากให้
ประชาชนใช้รถไฟให้เพิ่มมากขึ้น และใช้โครงสร้างพื้นฐานซึ่งภาครัฐใช้เงินจากงบประมาณภาษี
ลงทุนมหาศาล รวมถึงเพื่อให้ รฟท มีรายได้ที่เพียงพอในการบริหารงานและเกิดความคุ้มค่ากับ 
เงินที่ลงทุนมากที่สุด และนอกจากนั้นฝ่ายเลขา ฯ ได้สำรวจความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมรถไฟ
รางคู่ ฯ ซึ่งผมได้ปรึกษากับกรรมการสภาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่มีความเห็นว่ายังขาดการเชื่อมต่อสถานี 
หากเป็นไปได้อยากเห็นการเชื่อมต่อที่ รถไฟรางคู่ – สถานีเมืองเชียงราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อ.เวียงชัย 
ด้วยโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจากสถานีเมืองเชียงราย – อำเภอเมืองเชียงราย เพื่อเชื่อมต่อไปขนส่ง
สาธารณะอื่น ๆ เช่น ท่าอากศยานแม่ฟ้าหลวงนานาชาติ ซึ ่งจะเกิดความเชื่อมต่อโดยสมบูรณ์  
ไม่ม ี missing link และขอสอบถามเพิ ่มเต ิม คือ แนวรถไฟที ่ไปสิ ้นสุด ณ สถานีเช ียงแสน  
แต่จุดดังกล่าวไม่มีลานกองตู้สินค้า ซึ่งจุดอำเภอเชียงแสนต้องมีการเปลี่ยนโหมดจากรถไฟไปสู่  
ทางเรือ หากไม่มีลานเก็บตู้สินค้า การเปลี่ยนโหมดจะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร 

/นายปฐัตพงษ์ ... 

นายปัฐตพงษ์  บุญแก้ว 
วิศวกร ฝ่ายโครงการพิเศษ
และก่อสร้าง    
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 
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แนวรถไฟไปเชียงแสนเป็นผลการศึกษาเก่าที่เคยเสนอ ซึ่งจะเดินทางจากแนวปกติที่ 
มุ่งหน้าเข้าสู่เชียงของแล้วออกไปเชียงแสน แต่ปัจจุบันโครงการไม่ได้บรรจุสายทางนี้เข้าไป 
เพราะว่าอาจมีผลกระทบต่อการก่อสร้าง กระทบต่อโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่ ซึ่งวิธี
แก้ปัญหาค่อนข้างมีรายละเอียด รฟท.ตัดสินใจให้เส้นทางมุ่งหน้าเข้าสู่ด่านเชียงของก่อนแล้ว
สร้างศูนย์พักกระจายสินค้า สู่จุดทางแยกก่อนถึงเชียงแสน ซึ่งทาง รฟท ได้เวนคืนพื้นที่
สำหรับอนาคตแล้ว ส่วนเรื่องการเชื่อมต่อจุดหมายต่าง ๆ อยากให้ภูมิภาคได้คิดต่อยอดจาก
รถไฟสายทางหลักเช่น Shutter bus หรือ รถไฟฟ้ารางเบา เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการดำเนินการ
หลังจากสร้างรถไฟสายทางหลักเสร็จ โดยทุกสถานีจะสามารถเข้าออกได้สะดวก จึงทำให้
รถไฟระบบรางคู่จะได้รับความนิยมมาก 

 ความคาดหวังหรือเป้าหมาย รฟท มีต่อรถไฟรางคู ่เด ่นชัย - เชียงราย - เชียงของ  
เมื่อดำเนินการสำเร็จเป็นอย่างไร เช่น ที่มาของผู้โดยสารมาจากส่วนกลางหรือไม่ การใช้บริการ 
ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันรถไฟขนส่งกรุงเทพ ฯ - เชียงใหม่ ผู ้โดยสาร 
มีจำนวนน้อยมาก เพราะไม่มีความสะดวกสบาย และในพื้นที่เราเป็นส่วนต่อรถไฟจากเด่นชัย  
ในอนาคตเมื่อสร้างเสร็จปี พ.ศ. 2571 จะมีคู ่แข่งสำคัญ เช่น การเดินทางทางอากาศหรือไม่  
เพราะปัจจุบันประชาชนเดินทางและขนส่งสินค้าทางอากาศจำนวนมาก  ราคาค่าบริการจะแข่งขัน
กันหรือไม่ อีกทั้งอยากสอบถามว่าปลายทางของรถไฟ ณ อ.เชียงของในอนาคตจะมีส่วนต่อหรือไม่ 
โอกาสที่จะต่อกับประเทศลาว จีน เป็นไปได้หรือไม่อย่างไร 

 ประเภทผู้ใช้บริการไม่ต้องกังวล ประชาชนมีเหตุผลในการเลือกวิธีการเดินทาง เช่น ภาคใต้
มีทั้งรถไฟ และเครื่องบิน แต่ปัจจุบันรถไฟก็ยังได้รับความนิยม แต่รถไฟรางคู่สายทางเด่นชัย - 
เชียงราย - เชียงของ แตกต่างจากภูมิภาคอื่น เนื่องจากมีปลายทางเป็นประตูเชื่อมไปสู่เส้นทาง 
R3A สามารถนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน ซึ่งหากไม่มีรถไฟต้นทุนสินค้าจะสูงมาก เมื่อมีรถไฟ 
ทำให้ต้นทุนสินค้าลดลง และในขณะเดียวกันเส้นทางนี้มีความสวยงามจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว 
นอกจากนั้นการขนส่งในภาคเหนือตั ้งแต่แพร่ - เชียงราย จะมีรถไฟเชื ่อมต่อเมืองมากขึ้น  
ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

 ขอสอบถาม 2 ประเด็น คือ ประเด็นที่ 1. ศูนย์โลจิสติกส์ของจังหวัดพะเยา จากสถานี 
บ้านโทกกวาก-สถานีดงเจน วิศวกรได้ออกแบบหรือไม่ เนื่องจากในขณะนั้นให้เหตุผลว่าสถานี 
บ้านโทกกวากอยู่ใกล้สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และเป็นชุมชนที่มีการขยายตัวหนาแน่น  
หากเอาคลังสินค้าไปตั้งไว้ในพื้นที่ จะทำให้รถบรรทุกวิ่งส่งเสียงดังเป็นจำนวนมาก และในส่วน
สถานีดงเจน เป็นพื ้นที ่ทุ ่งนา สามารถที่จะขยายคลังสินค้าได้มาก ไม่ทราบว่าทาง รฟท.ได้ 
นำไปพิจารณาหรือไม่ และประเด็นที ่ 2 อยากให้สนับสนุนรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพ – 
เชียงใหม่ – สันกำแพง - แจ้ซ้อน – แจ้ห่ม - พะเยา ระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตร ซึ่งจะมี
ผู้ใช้บริการจากสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 จาก 9 ล้านคน เป็น 35 ล้านคน คาดว่าใช้ระยะทาง
เชื่อมระหว่างศูนย์เชียงใหม่ – ศูนย์พะเยา ระยะเดินทางประมาณ 15 -20 นาที จะมีผู้ใช้บริการ
มากขึ้น ส่งผลให้จังหวัดพะเยาหรือภาคเหนือตอนบน 2 เจริญเติบโตขึ้นได้ในอนาคต 

/นายบัญชา... 

นายปัฐตพงษ์  บุญแก้ว 
วิศวกร ฝ่ายโครงการพิเศษ
และก่อสร้าง    
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

นายเกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2
  

นายปัฐตพงษ์  บุญแก้ว 
วิศวกร ฝ่ายโครงการพิเศษ
และก่อสร้าง    
การรถไฟแห่งประเทศไทย 

นายวิษณุ สรรค์พฤกษ์สิน 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด
พะเยา 
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“   วันนี ้ได้ความคิดเห็นที ่หลากหลาย และเมื ่อเดือนที่ผ่านมามีโอกาสพบกับที ่ปรึกษา 
ท่าน รมว.พาณิชย์ ได้ข้อคิดเห็นที่สำคัญ คือให้ภาคเอกชน โดยประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย 
ประสานประธานสภาด้านต่าง ๆ จัดเป็นคณะเพื่ออภิปราย - ปรึกษาหารือ และเชิญที่ปรึกษา 
จากผู ้แทน รฟท./ รมว พาณิชย์ /ผ ู ้ม ีความเชี ่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ คุณวิกรม กรมดิษฐ์ 
มาให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพื ่อเตรียมความพร้อมของการรับการพัฒนารถไฟรางคู่  
เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ และรถไฟลาว – จีน 

 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ฝากประเด็นเกี่ยวกับรถไฟรางคู่สายเด่นชัย - 
เชียงราย – เชียงของ เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน โดยรถไฟรางคู่เป็นโครงการที่ดีในเรื่องของการส่งเสริม
การท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ในเรื ่องของผลกระทบเวนคืน ปรากฏว่าการเวนคืนได้รับ 
การประสานเรื่องจากราษฎรในพื้นที่ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ราษฎร
ตำบลศรีดอนไชย จำนวน 104 ราย ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ราษฎรตำบลห้วยซ้อ 
อำเภอเชียงของ จำนวน 188 ราย และฉบับที่ 3 ราษฎรตำบลสถานอำเภอเชียงของ จำนวน 36 ราย 
ปัญหาโดยสรุปคือในเรื่องอัตราของการเวนคืนค่อนข้างต่ำ อยากให้พิจารณาราคามูลค่าตามข้อเท็จจริง
ของท้องตลาด ขออนุญาตประสานส่งเรื่องให้ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

  เป็นประเด็นข้อกังวลของราษฎรผู ้ถูกเวนคืน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายไดป้ระสานกับเจ้าของโครงการ ในข้อกังวลของราษฎรไปพิจารณาต่อไป 

 

 สำหรับโครงสร้างพื้นฐานจุดเชื่อมต่อขอเสนอระบบเชื่อมต่อในส่วนพื้นที่ของจังหวัด
เชียงรายเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา เพื่อเชื่อมต่อกับรถไฟรางคู่ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

เป็นข้อเสนอแนะที ่ทางฝ่ายเลขาได้รวบรวมจากทางหอการค้า สภาอุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมท่องเที ่ยว ทั ้ง 4 จังหวัด และข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมที ่ทุกภาคส่วนสามารถ 
เสนอเพิ่มเติม โดยทางฝ่ายเลขา ฯ จะได้ประมวลและนำเสนอต่อ กรอ.ส่วนกลาง ผลักดันนโยบาย 
ให้เป็นรูปธรรม และให้คณะกรรมการภาครัฐและเอกชนแต่ละจังหวัดนำไปประกอบการพิจารณาใน
พื้นที่จังหวัดด้วย รวมถึงนำข้อเสนอนี้เสนอต่อ ครม. หากมาประชุมสัญจรในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ต่อไป 

 ประเด็นการพิจารณา 
  เห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ นำเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลาง เพ่ือผลักดันเชิงนโยบายให้เป็นรูปธรรม
และให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัด 
พิจารณาผลักดันในพื้นที่แต่ละจังหวัด และให้นำเสนอเป็นข้อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ เมื่อกำหนดให้มีการประชุม ฯ ต่อไป 

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่ 
   เกี่ยวข้องต่อไป 

/นางสาวปัทมาภรณ.์.. 

นายบัญชา เชาวรินทร์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ประธาน ฯ  

นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ 
(แทน) นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย     

นายบัญชา เชาวรินทร์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ประธาน ฯ  
 นายฉัตรชัย พัฒนานุภาพ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย 

นายบัญชา เชาวรินทร์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ประธาน ฯ  
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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5.2 การเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ/ข้อเสนอของภาครัฐและเอกชน 
เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ด้วยคณะรัฐมนตรีกำหนดจัดการประชุมอย่างเป็นทางการทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอของภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
และสังคมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ 
นอกสถานที่ (ในกรณีที ่กำหนดจัดการประชุม ฯ นอกสถานที่) จึงได้กำหนดแนวทางการจัดทำ 
ข้อเสนอไว้ ดังนี้ 

แนวทางการจัดทำข้อเสนอของภาครัฐและเอกชนเพื ่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

     สิ่งที่ต้องพิจารณา มีจำนวน 3 ประเด็น ดังนี้ 
    1. เรื่องที่เคยมีข้อสั่งการ หรือมีมติคณะรัฐมนตรี หากยังไม่ได้ดำเนินการไม่ควรนำมาเสนอใหม่ 

   2. ข้อเสนอที ่ดำเนินการตามข้อสั ่งการ หรือมติคณะรัฐมนตรีแล้ว และเห็นว่าควร 
           ต่อยอดจากมติคณะรัฐมนตรีเดิม ให้นำเสนอได้โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงานภารกิจปกติของหน่วยงาน 

 3. โครงการใหม่ที่ไม่ได้เสนอที่ใดมาก่อน 

ประเภทข้อเสนอ 
ประเภทที่ 1 ข้อเสนอที่ขอรับการสนับสนุนเชิงนโยบาย ไม่ขอรับงบประมาณ 
1. เป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านนโยบาย 
2. ขอเร่งรัดแผนงาน/โครงการในแผนดำเนินงานของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
3. ต้องการชี้เป้าให้หน่วยงานดำเนินการที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของภาคและ 

กลุ่มจังหวัดอย่างมีนัยสำคัญ 
ประเภทที่ 2 ข้อเสนอเชิงพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินแผนงาน/ 

โครงการ 
    ลักษณะข้อเสนอ 

1. ข้อเสนอจะต้องมีความเชื่อมโยงกับแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล ทั้งแผนงาน/
โครงการที่รัฐบาลได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 

2. ข้อเสนอมีความสำคัญต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับกลุ่มจังหวัด/ภาค  
มีข้อมูล/ผลการศึกษาสนับสนุน 

3. ข้อเสนอควรเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ส่งผลต่อการพัฒนาในระดับ
กลุ่มจังหวัด/ภาค และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในกลุ่มจังหวัด  อาทิเช่น การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ การค้า การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด ควรเชื่อมโยงเส้นทาง
เดยีวกันภายในกลุ่มจังหวัด หรือสามารถเชื่อมโยงไปยังนอกกลุ่มจังหวัด หรือเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขง หรือการพัฒนา/แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ควรเสนอในลักษณะทั้งสายทาง เพื่อให้เกิดผลในระดับ
กลุ่มจังหวัด เป็นต้น 

 
 

/4. ข้อเสนอ... 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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4. ข้อเสนอสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของพื้นที ่ของส่วนราชการที ่รับผิดชอบ  
และไม่ซ้ำซ้อนกับแผนงาน/โครงการของหน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานแล้ว 

5. ข้อเสนอควรจะต้องระบุหน่วยดำเนินการ  และเห็นพ้องต้องกันตามข้อเสนอ 
6. ข้อเสนอที่จะต้องมีการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพ (HIA) หรือการประเมินผลกระทบทางการศึกษา (SIA) จะต้องมีผลการศึกษาแล้วเสร็จ 
7.  หากข้อเสนอยังไม่มีรายละเอียดความชัดเจนในแนวทางการดำเนินงาน แต่เป็นความ

ต้องการในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของพ้ืนที่ โดยเฉพาะโครงการที่มีขนาดใหญ่ หรือส่งผลกระทบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง อาจจะเสนอขอให้มีการศึกษาได้ 

ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอ 
1. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 แจ้งแนวทางการจัดทำข้อเสนอของภาครัฐและเอกชน

เพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดให้จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดทราบ 
2. จังหวัดจัดประชุมหารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทำข้อเสนอตามแนวทางที่กำหนด 
3. นำเสนอข้อเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 

(กรอ.) จังหวัด พิจารณา 
4. จัดส่งข้อเสนอที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัด ให้กลุ่มจังหวัดทราบภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 
5. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพ่ือพิจารณาข้อเสนอ 
6. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เสนอข้อเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่

เกี ่ยวข้องพิจารณา เมื่อมีการกำหนดจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
(ครม.สัญจร) 

การเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการ/ข้อเสนอของภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำข้อมูลพื้นฐานจากมติ ครม. ที่ผ่านมา  
นำมาประกอบการพิจารณา ข้อเสนอห้ามมีความซ้ำซ้อนจากภารกิจของหน่วยงาน และโครงการที่
เสนอควรเป็นโครงการ IMPACT ขนาดใหญ่ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งให้ส่งข้อเสนอมาทางกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 และให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
แจ้งแนวทางการจัดทำข้อมูลเสนอโครงการของภาครัฐและเอกชน เพื ่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
ให้จังหวัดภายในกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจัดส่งข้อเสนอที่ผ ่านความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการร่วมภาคร ัฐและเอกชนเพื ่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จ ังหวัด 
ให้กลุ่มจังหวัดภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

/นายไพศาล... 

นายบัญชา เชาวรินทร ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
ประธาน ฯ  

https://th-th.facebook.com/IMPACTvenue/
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  กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ทุกกลุ ่มจังหวัดจัดเตรียมทำโครงการ/ข้อเสนอของภาครัฐ 
และเอกชนเพื ่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ก่อนจะมี ครม. สัญจร โดยแบ่งเป็น 3 เรื ่อง ดังนี้ 
     1. เป็นโครงการที่ยังไม่เคยเสนอที่ใดมาก่อน 
     2. ข้อเสนอที่ดำเนินการตามข้อสั ่งการ หรือมติคณะรัฐมนตรีแล้ว และเห็นว่าควร 
ต่อยอดจากมติคณะรัฐมนตรีเดิม ให้นำเสนอได้โดยต้องไม่ซ้ำซ้อนกับงานภารกิจปกติของหนว่ยงาน 
(ตัวอย่างเช่น การต่อยอดเรื่องรถไฟทางคู่สายเด่นชัย – เชียงราย – เชียงของ)  
    3. ข้อเสนอที่ดำเนินการในเชิงนโยบาย ตัวอย่างเช่น โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า
และควรมีความพร้อมของพื้นที่ที ่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินแผนงาน/โครงการ  
ตามข้อเสนอประเภทที่ 2 และให้มีความเชื่อมโยงกับ NEC และแผนงาน/โครงการดังกล่าว สามารถ
เสนอได้ทาง ครม. และกระทรวง/กรม โดยแผนงาน/โครงการ ต้องผ่านความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 และวิธีการนำเสนอ ต้องเป็นการนำเสนอโดยภาคเอกชน      

  จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ประเด็นการพิจารณา 
เห็นควรมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอดังกล่าว

ข้างต้นต่อไป  

มติที่ประชุม   เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่ 
   เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส – 2019 ในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 ลดลง โดยมีผู้ติดเชื้อลดลง และมีจำนวนผู้ฉีดวัคซีนป้องกันเพ่ิมมากขึ้น  

เพื่อให้การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
(กรอ.) กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้พบปะหารือร่วมกันในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ 
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ฝ่ายเลขา ฯ จึงขอเสนอการจัดประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1. ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 
กลุ ่มจ ังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 สัญจร โดยจัดประชุมหมุนเวียนภายในจังหวัดใน 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเริ่มจากจังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวั ดพะเยา และ
จังหวัดเชียงราย ตามลำดับ 

 

/2. เพื่อให้.. 

 

นายไพศาล จตุรพิธพร  
ผู้อำนวยการกลุ่มประสาน
ความร่วมมือภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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