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 26. ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กรรมการ 
 27. นายปรีชา สุขรอด  (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กรรมการ 
  28. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  กรรมการและเลขานุการ 

29. นายสิริศักณ์ วงศ์แพทย์ (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
30. นางวิไลวรรณ บุดาสา (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  
 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (ติดภารกิจ)  
  1. พาณิชย์จังหวัดพะเยา     
 2. นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ      
 3. นายรัชกฤช สถิรานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ      
 4. ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย   
 5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย   
 6. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา   
 7. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน   
 8. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย  
  9. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   
10. เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒     
11. เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒    
 

ผู้เข้าร่วมประชุม (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)  
1. นายวีระชัย ประเสริฐโส  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
2. นายณรงค์ ลือชา (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
3. นางสาวสุนทรีย์ สารเร็ว (แทน) คลังจังหวัดแพร่ 
4. นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
5. นางสาวตฤนกร กันทะโรจน์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดพะเยา 
6. นางสาวแพรวนภา คำประกอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
7. นายสาวพลอยลภัส เกียรติณรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
8. นางสาวณิชชา ปัญญาบุญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
9. นางสาวนงลักษณ์ วงศ์ฉายา นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ 
10. นางสาวนันทกานต์ สบานงา   นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน 
11.  นางสาวมยุรี สุทธิเจริญ นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
12. นายมงคล หงส์สามสิบเจ็ด เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  

 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 
13.  นายพูลลาภ ปรามาลย์ เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ 
14.  นายวชิรวิทย์ ภูเก้าล้วน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 

 
/15. นายกิตติพัชญ์... 
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15.  นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

16.  นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  สำนักงานจังหวัดพะเยา 
17.  นางอรอุมา เซ็นน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดแพร่ 
18.  นางสาวสมฤทัย เกตุเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดแพร่ 
19.  นางศิรินทรา เพ็ชรหาญ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ  สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ 
20.  นายสิทธิพงศ์ ปัญญาดี เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย 
21.  นายวิเชียร กาติ๊บ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดพะเยา 
22.  นายพาสิษฐ์ ทาลมดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดพะเยา 
23.  นายสิรดนัย ศิริไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดแพร่ 
24.  นางสาวกัลยา โกยทรัพย์ เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดแพร่ 
25.  นายณัฐพล จุลสราญพงศ์  เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
26.  นายธีราวุธ กาเผือก เจ้าหน้าที่พัฒนายุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
27. นายกฤต ไปรเวท เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
28.  นางสาวจันทร์จิรา จินดาธรรม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
29.  นางสาวนทีชา มงคลดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
30.  นางสาวสุวิมล สุกุมลจันทร์  เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
31.  นายอภิสิทธิ์ รัชชากร เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

เริ่มการประชุม 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
                                สำหรับการประชุมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2563 ในวันนี้ มีประเด็น     
ที่สำคัญ ดังนี้  

  1) รายงานปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร  
  2) สรุปผลการประชุมระดมความเห็น เรื่อง เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ รับวิถี new normal 

จากการสัมมนาของหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 
  3) การจัดทำแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-2565)        

ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  4) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
  4) รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
  5) รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
 
 
 

/6) รายงาน… 
 
 

ประธานฯ 
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  6) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  7) ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาของเอกชน   
  8) การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ีพิเศษล้านนาตะวันออก 

  มติที่ประชุม                ทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 สืบเนื่องจากคราวประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
(กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที ่ 13 ธันวาคม 2563         
ได้พิจารณาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร (ข้าว) โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัดและสำนักงานเกษตรจังหวัดหารือกันทั้ง 4 จังหวัดในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 สรุปมาตรการ/แนวทางการแก้ไขปัญหาราคาพืชผล (ข้าว) แล้วนำมาสรุป                  
ให้ทีป่ระชุมทราบ นั้น  
 ในการนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายจึงขอนำเรียนในส่วนของข้อมูลมาตรการ
แก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด ดังนี้  
 (1) โครงการเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวเปลือกเหนียว ปีการผลิต 2563/64 

กรมการค้าภายในร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทำโครงการเพิ่มช่องทางการตลาด
ข้าวเปลือกเหนียวปีการผลิต 2563/64 โดยในเบื้องต้นได้อนุมัติให้สหกรณ์ในพื้นที่ภาคเหนือ 
6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ และลำพูน เชื ่อมโยงกับ
ผู้ประกอบการโรงสีต่างพ้ืนที่ โดยกรมการค้าภายในจะสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวม
ข้าวเปลือกเหนียวผ่านผู้เชื่อมโยงในอัตราตันละ 500 บาท ระยะเวลาดำเนินการรวบรวม – รับมอบ 
เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยพาณิชย์จังหวัดร่วมกับสหกรณ์จังหวัด           
ทำหน้าที่กำกับดูแล และตรวจสอบการรวบรวมข้าวเปลือกเหนียวของสหกรณ์ตามปริมาณ    
ที ่ได้รับจัดสรรให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการชั่งน้ำหนัก วัดความชื้นและสิ่งเจือปน         
และรวบรวมข้าวเปลือกเหนียวจากเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 พร้อมมาตรการคู่ขนาน         
และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว        
ปีการผลิต 2563/64 

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื ่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการ
สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู ้ปลูกข้าว ปีการผลิต 
2563/64 ดังนี้ 

 
 
 
 
 

/(2.1) โครงการประกัน… 
 

นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์ 
สำนักงานพาณิชย์จงัหวดั
เชียงราย 

/ข้าวเปลือกเหนียว… 
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(2.1) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 
- ชดเชยเป็นจำนวนตันในแต่ละชนิดข้าว ณ ราคาความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

- การประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและ
กำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวประกาศราคาเกณฑ์
กลางอ้างอิงทุก 7 วัน (ทุกวันจันทร์) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 พ.ย. 2563 – 31 พ.ค. 2564 ปัจจุบัน
ประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงแล้ว 6 ครั้ง (ณ วันจันทร์ที่ 14 ธ.ค. 63) 

- การจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกร ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563 รัฐบาลจ่ายเงิน
ให ้ก ับ เกษตรกรโดยผ ่ าน ธ .ก .ส .  จำนวนเกษตรกร 41,731 ราย จำนวนเงิน 
282,305,449.15 บาท  

(2.2) โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร         
ผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 

กรมส่งเสริมการเกษตร นำข้อมูลรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 กับกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งให้ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่     
เพื ่อดำเนินการจ่ายเง ินให้เกษตรกรในอัตราไร ่ละ 1,000 บาท ไม่เกินครัวเร ือนละ 20 ไร่              
หรือครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาท เบื้องต้นจ่ายเงินเกษตรกรที่ขึ ้นทะเบียนเกษตรกร        
ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 รอบที่ 1 ในอัตราไร่ละ 500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่   
หรือครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท วันที ่ 15 ธันวาคม 2563 รัฐบาลจ่ายเงินให้กับ
เกษตรกรโดยผ่าน ธ.ก.ส. จำนวนเกษตรกร 116,392 ราย จำนวนเงิน 564,876,435 บาท 

/(2.3) โครงการชดเชย… 
(2.3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 

2563/64 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการดูดซับผลผลิต 4 ล้านตันข้าวเปลือก            
เป็นระยะเวลา 2 – 6 เดือน โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี จังหวัดเชียงราย
ได ้ร ับอนุม ัติ ให ้เข ้าร ่วมโครงการฯ จำนวน 5 ราย วงเง ินกู ้รวม 689 ล้านบาท ดังนี้                        
1) โรงสีเชียงรายธัญทิพย์ (นางเพ็ญนภา  พูลระออ) จำนวนเงิน 2 ล้านบาท 2) บจก. จิรชัย โปรดิวซ์ 
185 ล้านบาท 3) บจก. โรงสีกำพล 90 ล้านบาท 4) หจก.โรงสีพรพจน์เจริญลาภ 72 ล้านบาท 
และ 5) บจก.เชียงของพืชผล 340 ล้านบาท 

 
 
 

/สถานการณ์… 
 

ชนิดข้าว 
ราคาประกันรายได้ 

(บาท/ตัน) 
ครัวเรือนละไม่เกิน 

(ตัน) 
ข้าวเปลือกหอมมะล ิ 15,000 14 
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพ้ืนท่ี 14,000 16 
ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 30 
ข้าวเปลือกหอมปทุมธาน ี 11,000 25 
ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 16 
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สถานการณ์ราคาข้าว ขณะนี้ผลผลิตออกสู่ตลาด 100% (ณ วันที่ 7 ธ.ค. 63) 

 

จึงเรียนทีป่ระชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื ่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื ่อแก้ไข      
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ ่มจ ังหว ัดภาคเหนือตอนบน ๒ คร ั ้งท ี ่  1/2563                    
เม่ือวันที่ 4 สิงหาคม 2563  
 ตามที ่ ได ้มีการประช ุมคณะกรรมการร ่วมภาคร ัฐและเอกชนเพื ่อแก้ไขป ัญหา 
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563  
ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นั้น               
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 20 หน้า 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 4… 

ชนิดข้าว ราคา (บาท/ตัน)  
ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64 เปลี่ยนแปลง 

   วันที่ 6 ธ.ค. 63 วันที่ 7 ธ.ค. 63 
ข้าวเปลือกหอมมะล ิ
ความชื้น 15 % 15,000-16,000 13,000-15,000 11,600-13,200 11,600-13,200 ทรงตัว 
ความชื้น 25 - 30 % 12,000-13,000 10,600-12,200 9,000-10,300 9,000-10,300 ทรงตัว 
ข้าวเปลือกเหนียว 
ความชื้น 15 %(สันปา่ตอง1) 8,900-9,300 12,800-16,000 10,300-10,500 10,300-10,500 ทรงตัว 
ความชื้น 25 - 30 % 7,200-7,600 10,400-13,000 8,000-8,200 8,000-8,200 ทรงตัว 
ความชื้น 15 % (กข6) 10,000-10,300 14,200-16,000 10,500-11,400 10,500-11,400 ทรงตัว 
ความชื้น 25 - 30 % 8,200-8,500 11,500-13,000 8,400-9,100 8,400-9,100 ทรงตัว 
ข้าวปทุมธาน ี
ความชื้น 15 % 10,100-10,200 8,600 9,300-10,000 9,300-10,000 ทรงตัว 
ความชื้น 25 - 30 % 8,200-8,300 7,000 7,200-7,800 7,200-7,800 ทรงตัว 
ข้าวเจ้า  
ความชื้น 15 % 7,200-7,300 7,000 9,000 ผลผลิตออกสู่ตลาด 100%  

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ความชื้น 25 - 30 % 5,800-5,900 5,700 7,000 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
  4.1 สร ุปผลการประช ุมระดมความเห ็น เร ื ่อง เพ ิ ่มศ ักยภาพผู ้ประกอบการ                        

ร ับวิถ ี new normal จากการสัมมนาของหอการค้าทั ่วประเทศ คร ั ้งท ี ่  38 เมื ่อว ันที่                
28 พฤศจิกายน 2563 

จากการประช ุมระดมความเห ็น เร ื ่อง เพ ิ ่มศ ักยภาพผ ู ้ประกอบการ                            
รับวิถี new normal ในเวทีการสัมมนาของหอการค้าทั ่วประเทศ ครั ้งที ่ 38 เมื ่อวันที่               
28 พฤศจิกายน 2563 มีข้อเสนอแนะจากภาคเอกชน พอสรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

1.  การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยกัน Happy Model (โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข) 
เป็นหนึ่งในโครงการ “ไทยเท่” ที่เป็นการเพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการให้แก่พื้นที่แต่ละ
จังหวัดด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์จากวัฒนธรรมท้องถิ ่นของไทย โดยมี
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กินดี (Eat Well) คือ อาหารอร่อย สะอาด มีประโยชน์ โดยเป็นอาหาร
ของท้องถิ่นและสมุนไพรมีประโยชน์และปลอดสารพิษ 2) อยู่ดี (Live Well) คือ ที่พักได้
มาตรฐาน ดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงขยะ น้ำเสีย และสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม wifi กิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพและใจ เช่น นวด สปา ของท้องถิ่น นั่งสมาธิ 3) แบ่งปันสิ่งดี ๆ (Give Well) 
แบ่งปันความรู้ทั้ง 2 ทาง ท้องถิ่นแนะนำสินค้าและสถานที่ Unseen ทำกิจกรรมกับชุมชน 
อาสาสมัครเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้าน เช่น ปลูกป่าสอนหนังสือเด็ก อาบน้ำช้าง 4) ออกกำลัง
กายดี (Fit Well) ออกกำลังกายดี เล่นกีฬา และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขี่จักรยาน วิ่งเดิน ว่าย
น้ำ ดำน้ำ ปีนเขา มวยไทย  

2.  โครงการ “เราเที ่ยวด้วยกัน” มีว ัตถุประสงค์เพื ่อกระตุ ้นการใช้จ ่าย           
ภาคประชาชนผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
โรงแรมและธุรกิจที ่เกี ่ยวเนื่อง สนับสนุนการสร้างงานและฟื ้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ            
ในองค์รวม โดยในขณะนี้ สิทธิที่พักเหลือ 0 สิทธิ และ สิทธิตั๋วเครื่องบินเหลือ 1,585,484 สิทธิ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563)  

3. โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 หอการค้าไทย และสมาคมโรงแรมไทย ได้ทำสำรวจ
ไปยังสมาชิกหอการค้าไทย หอการค้าจังหวัด และสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย เพ่ือทราบจำนวน
โรงแรมที่ต้องการมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) (เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563) ซึ่ง
สมาคมโรงแรมไทย ได้แจ้งรายชื่อโรงแรมที่ต้องการความช่วยเหลือจำนวน 48 แห่ง และ
โรงแรมที่ยังไม่ต้องการความช่วยเหลือจำนวน 11 แห่ง นอกจากนี้ หอการค้าไทย ได้มีหนังสือ
ส่งรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) โดยผู้ประกอบการโรงแรมที่ประสงค์จะ
ขอรับการสนับสนุน (ชุดที่ 1) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ในขั้นตอนต่อไปอยู่ระหว่างรวบรวม
รายชื่อโรงแรมเพิ่มเติมจากหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และสมาคมโรงแรมไทยเพื่อนำส่ง    
รองนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  

 
 
 

/4. การให้ความช่วยเหลือ… 

นายสมบัต ิชินสุขเสริม   
ประธานคณะกรรมการ
หอการค้ากลุ่มจังหวดั
ภาคเหนือตอนบน 2   
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4. การให้ความช่วยเหลือลูกหนี ้ของสถานบันการเงินเฉพาะกิจหลังสิ ้นสุด
มาตรการพักชำระหนี้ คือมาตรการที่ช่วยเหลือลูกหนี้ได้สิ้นสุดลง และขณะนี้ให้ธนาคารรัฐ
หารือกับลูกหนี้แต่ละรายเพื่อกำหนดการช่วยเหลือที่สอดรับกับสถานการณ์ของลูกหนี้แต่ละราย 
(tailor-made) ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยได้ให้กรอบการจัดกลุ่มลูกหนี้ 
SMEs 3 กลุ่ม ดังนี้  

1.กลุ่มลูกหนี้สีแดง คือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสูง และยังไม่สามารถ
กลับมาดำเนินธุรกิจได้หรือมีรายได้ไม่แน่นอน สถาบันการเงินเฉพาะกิจสามารถขยาย
ระยะเวลาการชะลอการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยได้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากสิ้นปี 
2563 เพ่ือป้องกันไม่ให้ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวมีสถานะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) และ
สามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลาย 

2.กลุ่มลูกหนี้เหลือง คือ SMEs ที่เริ่มกลับมาดำเนินธุรกิจได้แต่ธุรกิจยังไม่ฟื้นตัว
เนื่องจากยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะเร่ง
ปรับโครงสร้างหนี้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อให้เงื่อนไขการจ่ายหนี้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของลูกหนี้และลดภาระของลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวในระยะยาว 

3.กลุ่มลูกหนี้สีเขียว หรือ SMEs ที่มีความพร้อมและสามารถกลับมาดำเนินธุรกจิได้ 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะรับชำระหนี้ตามปกติ เพื่อลดภาระของลูกหนี้ตลอดระยะเวลา
สัญญาเนื่องจากลูกหนี้ยังต้องรับภาระดอกเบี้ยในช่วงที่ได้รับการพักชำระหนี้  

ขั้นตอนการช่วยเหลือ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1.ขยายระยะเวลาชาระหนี้ให้กลุ่มลูกหนี้ที่ไม่สามารถดำเนินธุรกิจหรือมีรายได้  

ไม่แน่นอน เช่น การพักชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยระยะเวลาที่เหมาะสมกับสถานการณ์ลูกหนี้
แต่ละราย แต่ไม่ควรเกิน 6 เดือนนับจากสิ้นปี 2563 และให้ติดตามลูกหนี้อย่างใกล้ชิดและ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกหนี้ในระยะยาวด้วย 

2.ปรับโครงสร้างหนี้ให้เอสเอ็มอีหรือรายย่อย เพื่อให้ลูกหนี้ดำเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกหนี้ เช่น ลดค่างวด ยืดหนี้ หรือให้เข้าโครงการปรับ
โครงการ DR BIZ สำหรับเอสเอ็มอีที่มีเจ้าหนี้หลายราย 

3.สร้างภูมิคุ้มกันให้เอสเอ็มอี เป็นการให้ความรู้และทักษะในการดำเนินธุรกิจที่
สอดคล้องกับเศรษฐกิจหลังโควิดที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.การให้สินเชื่อเพิ่มเติม หรือ Soft Loan เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเป็นแหล่งเงินทุน        
ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเพ่ือใช้ปรับโครงสร้างธุรกิจให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

5.ให้ธนาคารรัฐให้แรงจูงใจแก่ลูกหนี้ที ่มีศักยภาพกลับมาชาระหนี้ตามปกติ     
เพื่อช่วยลดภาระหนี้ตลอดระยะเวลาสัญญาและป้องกันการเกิดปัญหาวินัยทางเงิน (Moral 
Hazard) เช่น การลดดอกเบี้ย 0.5-1% หรือ 2% และการคืนเงินบางส่วนเป็นรางวัลลูกหนี้ที่มี
ประวัติชำระหนี้ดี ออกหนังสือรับรองสถานะเป็นลูกหนี้ที่ดี เพื่อจะได้รับการดูและเป็นพิเศษ  
ในระยะข้างหน้ากระทรวงมหาดไทย 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/นางสาวปัทมาภรณ…์ 
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  4.2 การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑-2565)      
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขาน ุการ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) แจ้งว่า ในคราวประชุมคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที ่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓      
โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธานได้เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวิธ ีการจัดทำแผนของจังหว ัดและกลุ ่มจ ังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕           
รวมทั้งหลักเกณฑ์การเปลี ่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ       
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดส่งแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวนให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่       
15 กันยายน 2563 และจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตนบน 2 ได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผน ฯ รวมถึงรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผน ฯ          
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทำแผนที่ อ.ก.บ.ภ. กำหนด ดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนา “ประตูการค้าสากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตร
ปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” 

พันธกิจ ( Mission)  
1. ส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์เชื่อมโยง    

สู่สากลให้มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น 
2. ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม อารยธรรมแห่งล้านนา

ตะวันออก  ดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นอัตลักษณ์และสุขภาพ 
4. อนุรักษ์ พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้มีความสมบูรณ์ ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เป้าประสงค์หลัก (Goals) 
1. เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค 

ลุ่มน้ำโขง (GMS) และ AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพิ่มรายได้จากการส่งออก
สินค้าไปยังต่างประเทศ (กลุ ่ม GMS , AEC และประเทศอื ่น ๆ) รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ประกอบการ 

2. เพิ่มผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรม
การเกษตรที่ได้มาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่ตลาดโลก 

3. พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณค่าสินค้าและบริการ  
เน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

4. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อม
และพลังงานได้ร ับบริหารจัดการตามมาตรฐานด้วยความมีส ่วนร่วมของชุมชนสู ่การเป็น               
กลุ่มจังหวัดสีเขียว 

 
/ประเด็นการพัฒนา… 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์

เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร

และอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม 

สุขภาพและ MICE เพ่ือสร้างรายได้สู่ชุมชนและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์

เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
วัตถุประสงค์ : เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ

อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และ AEC เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเพิ่มรายได้    
จากการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ (กลุ ่ม GMS , AEC และประเทศอื ่นๆ) รวมทั้งลด
ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ 

ตัวชี ้ว ัด : 1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ ่มจังหวัด             
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 1.66) 

2) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการขนส่ง                
สถานที่เกบ็สินค้าและการคมนาคม ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 7.73) 

3) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาตัวกลางทางการเงิน
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 1.68) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต       
ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

วัตถุประสงค์ : เพิ ่มผลิตภาพและมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยที ่มีศักยภาพ       
และอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้มาตรฐานเพ่ือมุ่งสู่ตลาดโลก 

ตัวชี ้วัด :  1) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด           
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 20) 

 2) สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด 
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2) 

3) อัตราการขยายต ัวของผล ิตภ ัณฑ ์ มวลรวมภาค อ ุตสาหกรรม             
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 2) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศิลปวัฒนธรรม 
สุขภาพ และ MICE เพื ่อสร้างรายได้สู ่ชุมชนและเชื ่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ ่มการท่องเที ่ยว                
ของกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

 
/วัตถุประสงค…์ 
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วัตถุประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าและคุณภาพผลิตภัณฑ์ และคุณค่า
สินค้าและบริการเน้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เพ่ิมมูลค่าการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

ตัวชี ้วัด : 1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิต ภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยว       
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 1) 

2) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคบริการของกลุ่มจังหวัด 
(GPP ภาคบริการนอกเหนือจากบริการภาครัฐ) (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 4) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

วัตถุประสงค์ : ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์    
และสิ่งแวดล้อมและพลังงานได้รับบริหารจัดการตามมาตรฐานด้วยความมีส่วนร่วมของชุมชน   
สู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

ตัวชี ้วัด : 1) สัดส่วนพื ้นที ่ป่าไม้ต่อพื ้นที ่จ ังหวัด(รายกลุ ่มจังหวัด) ไม่น้อยลง             
(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 50) 

2) ฝุ่นละอองในพ้ืนที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
3) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกัน เฝ้าระวัง และมีส่วนร่วม  

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
ทั้งนี้ ในส่วนของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการทบทวน ใน 2 ประเด็น ดังนี้  
(1) ทบทวนประเด็นการพัฒนาที่ 3 โดยให้เพิ่ม MICE เข้าไปในประเด็นการพัฒนาให้

ครอบคลุมกับการผลักดันขับเคลื่อนให้เกิด MICE ในกลุ่มจังหวัด 
(2) ทบทวนเป้าหมาย ตัวชี้วัด เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   

โคโรนา 2019 ที ่ส่งผลกระทบต่อการค้า การเกษตร และการท่องเที ่ยว จึงมีการปรับลด          
ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละประเด็นการพัฒนา อนึ่ง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2             
ได้ดำเนินการจัดส่งแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2561 – 2565)        
ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 
พศ. 2565 ของกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ทีมบูรณาการกลาง ซึ ่งประกอบด้วย 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ 
กระทรวงมหาดไทย และสำนักพัฒนาเศษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาจากทีมบูรณาการข้างต้น 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 

/นางสาวสุนทรีย์… 
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  4.3 รายงานภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  
(1) สรุปข้อมูลภาพรวมเศรษฐกิจของกลุ ่มจ ังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาจาก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจำปี พ.ศ. 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 
212,191 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.3 ของประเทศที่มีมูลค่า 16,365,574 ล้านบาท 
ค่าเฉลี่ยต่อหัว เท่ากับ 89,446 บาทต่อปี 

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

จังหว ัดพะเยา มูลค่า 37,298 ล้านบาท 0.23% ของประเทศ 17.6%        
ของกลุ่มจังหวัด ฯ 

จ ังหว ัดแพร่  ม ูลค ่า 30,403 ล ้านบาท 0.19% ของประเทศ 14.3%             
ของกลุ่มจังหวัด ฯ  

จ ังหว ัดน่าน ม ูลค ่า 33,674 ล ้านบาท 0.21% ของประเทศ 15.9%          
ของกลุ่มจังหวัด ฯ 

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

(2) ภาวะเศรษฐกิจการคล ังจ ังหว ัดกล ุ ่มจ ังหว ัดภาคเหนือตอนบน 2           
เดือนตุลาคม 2563 แยกรายจังหวัด ดังนี้  

จังหวัดเชียงราย  
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายโดยรวมหดตัวแต่มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้น       

จากเดือนก่อนโดยเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการผลิตหดตัวน้อยกว่าเดือนก่อน ส ำหรับด้าน  
การใช้จ่ายกลับมาหดตัว 

จังหวัดพะเยา  
เศรษฐกิจจังหวัดพะเยาโดยรวมหดตัว จากเครื ่องชี ้ด ้านการผลิตที ่หดตัว          

จากภาคเกษตรกรรม และภาคบริการในขณะที่ด้านการใช้จ่ายขยายตัว จากการค้าชายแดน   
การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน  

จังหวัดแพร่  
เศรษฐกิจจังหวัดแพร่โดยรวมหดตัว จากเครื ่องชี ้ ด้านการผลิตที ่หดตัว     

จากภาคบริการ ขณะที่ด้านการใช้จ่ายขยายตัวจากการบริโภคภาคเอกชน   
จังหวัดน่าน 
เศรษฐกิจจังหวัดน่านโดยรวมขยายตัว จากปัจจัยด้านการใช้จ่ายขยายตัว 

จากการใช้จ่ายภาครัฐ การค้าชายแดนและการลงทุนภาคเอกชน ด้านการผลิตหดตัว          
ตามเครื่องชี้ดัชนี ผลผลิตภาคเกษตรกรรม  

 
/(3) ประมาณการ... 

นางสาวสนุทรีย์ สารเร็ว    
สำนักงานคลังจังหวดัแพร่ 
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(3) ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ปี 2563 และปี 2564 รายจังหวัด       
ไตรมาสที่ 3/2563 ณ เดือนกันยายน 2563  

จังหวัดเชียงราย  
เศรษฐกิจจังหวัดเชียงรายในปี 2563 คาดว่าจะหดตัว โดยเป็นผลจาก

การหดตัวของภาคบริการ การบริโภคภาคเอกชน มูลค่าการค้าชายแดน การผลิต
ภาคอุตสาหกรรม และการใช้จ่ายภาครัฐ (ปี 2563 -7.6% / ปี 2564 +4.7%) 

จังหวัดพะเยา  
เศรษฐกิจจังหวัดพะเยาในปี 2563 คาดว่าจะหดตัว โดยด้านการผลิตหดตัว  

จากภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ด้านการใช้จ่ายหดตัว จากการบริโภคภาคเอกชน 
การลงทุนภาคเอกชน และมูลค่าการค้าชายแดน ปี (2563 -4.1% / ปี 2564 +1.8%) 

จังหวัดแพร่  
เศรษฐกิจจังหวัดแพร่ในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวเป็นผลมาจากการหดตัว  

ทั้งด้านการผลิตและด้านการใช้จ่าย (ป ี2563 -4.1% / ปี 2564 +1.5%)  
จังหวัดน่าน 
เศรษฐกิจจังหวัดน่านในปี 2563 คาดว่าจะหดตัว จากปัจจัยภาคเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ การบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน และการค้าชายแดน
ที่หดตัว (ปี 2563 -5.0% / ปี 2564 -3.7%) 

 

 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

  เสนอให้มีการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้ตอบโจทย์กับ
โครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยเน้นการพัฒนาตามสัดส่วน
โครงสร้างเศรษฐกิจทั้งภาคบริการ ภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรมตามลำดับ 

มติที่ประชุม    รับทราบ โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ นำข้อมูลที่เสนอปรับใช้ในการจัดทำแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดต่อไป 

 

  4.4 รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(1) สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 

ที ่ผ่านมาในพื้นที ่จังหวัดเชียงราย พบว่า  มีผู ้ติดเชื ้อที ่ข้ามฝั ่งมาจากท่าขี้เหล็กเข้ามา             
ภายในจังหวัดเชียงรายนั ้น ส่งผลให้นักท่องเที ่ยวจากต่างจังหวัดชะลอ/งดการเดินทาง             
มาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทำให้ยอดจองห้องพักที่จองไว้กว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์
ถูกยกเลิกเหลือไม่ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ แต่ทางจังหวัดเชียงรายได้สร้างความมั่นใจให้กับ
นักท่องเที ่ยวโดยการณ์จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 10 ธันวาคม 2563    
เวลา 10 โมงเช้าร่วมกันทั้งจังหวัด มีการทำความสะอาดตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ           
เช่น วัดร่องขุ ่น เซ็นทรัลพลาซ่า บ้านดำ สิงห์ปาร์ค วัดห้วยปลากั ้ง เป็นต้น ทั ้งนี ้ ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวจังหวัดเชียงรายออกมาท่องเที่ยวพร้อมติดแฮชแท็ก #SAVECHIANGRAI 
#เชียงรายเที่ยวได้ #เชียงรายสบายดี   

/(2) สถานการณ…์ 

นางสาวมณฑา กิติมา    
สำนักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดเชยีงราย 

นายอดิศร ไชยบุญเรือง    
สำนักงานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร ่
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(2) สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
ที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงมีผู้ติดเชื้ออยู่ในพื้นที่
จังหวัดพะเยาจำนวน 1 ราย ทำให้มีการยกเลิกการจองห้องพักบางส่วนคงเหลืออัตรา     
การเข้าพักประมาณ 35-40% แต่ทางจังหวัดได้มีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
โดยการออกมารณรงค์ทำความสะอาดเมือง พ่นแอลกอฮอล์ และน้ำยาฆ่าเชื้อในจุดต่าง ๆ   
และยังมีการจัดงานที่น่าสนใจในช่วงนี ้เพื ่อดึงดูดนักท่องเที ่ยว อาทิ เทศกาลว่าวแฟนซี        
เหนือน้ำกว๊าน ระหว่างวันที่ 11- 13 ธันวาคม 2563 โดยในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ 
เช่น กิจกรรมว่าวแฟนซีนานาชาติ กิจกรรมปั่นจักรยานน้ำกลางกว๊านพะเยา เป็นต้น  

(3) สถานการณ์การท่องเที ่ยวจังหวัดแพร่  จากสถานการณ์โควิด-19                     
ที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงในช่วงที่ผ่านมาก็ส่งผลกระทบต่อจังหวัดแพร่เล็กน้อย 
โดยยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดแพร่อย่างต่อเนื่อง มีอัตราการเข้าพักประมาณ 
45-50% ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย กลุ่มครอบครัว กลุ่มเพื่อน คู่รัก สำหรับ    
การเดินทางส่วนใหญ่จะนิยมเดินทางโดยรถส่วนบุคคลมีทั้งมาแบบไป-กลับ และพักค้างคืน 
ซึ่งเป็นการเดินทางมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาว  

(4) สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดน่าน จังหวัดน่านมีอัตราการเข้าพักประมาณ 
55-60% เนื ่องจากจังหวัดน่านไม่ได้ม ีการปิดเมืองหรือใช้มาตรการกักตัวแต่อย่างใด 
นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าออกได้ปกติ ทั้งนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวในช่วง  
ฤดูท่องเที่ยว อาทิ กิจกรรมยินดีต้อนรับสู่นครแห่งความสุข เมืองเก่าที่มีชีวิต Nan The City 
of Happiness : A Lively Old Town ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563 กิจกรรมบุญมงคล         
ต่อเติมความรักให้ยั่งยืนในงาน “หนาวนี้...กระซิบรักที่น่าน ปีที่ 10 วิ่งเติมรัก กระซิบฮักน่าน” 
กิจกรรมการท่องเที่ยว/งาน "การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางตลาดและเชื่อมโยงการจำหน่าย
สินค้าและบริการในตลาดชุมชน" เมื ่อวันที่ 11 -12 ธันวาคม 2563  ณ ตลาดต้องชม      
เตียวกาดแลงเมืองปัว มาม่วนใจ๋ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน เป็นต้น 

สรุปจำนวนผู้มาเยือนและรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) (เดือนม.ค-ต.ค.2562/2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2) รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน… 

จังหวัด จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด (คน) 
2563(P) 2562(R) %Change 

เชียงราย 1,618,515 2,882,571 -43.85 

พะเยา 318,329 514,648 -38.15 
แพร่ 358,295 672,858 -46.75 

น่าน 460,204 778,386 -40.88 

รวมทั้งหมด 2,755,343 4,848,463 -43.17 
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นางสาวณิชชา ปัญญาบุญ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย 

 

รายได้จากผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด 2562-2563 (ล้านบาท)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

4.5 สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
(1) สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

(1.1) เปรียบเทียบจุดความร้อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ จากดาวเทียมระบบ MODIS  
ปี 2562 และ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม)  

จากการเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ จากดาวเทียมระบบ MODIS  
ปี 2562 และ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม) พบว่าพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 มีจุดความร้อนสะสมลดลงจากปี พ.ศ. 2562 จำนวน 4,522 จุด เหลือเพียง 
2,567 จุด หรือลดลงร้อยละ 43.23 โดยจังหวัดที่มีจุดความร้อนสะสมลดลงมากที่สุดได้แก่
จังหวัดเชียงราย ลดลงจำนวน 1,007 จุด จังหวัดน่าน ลดลงจำนวน 492 จุด จังหวัดแพร่ ลดลง
จำนวน 261 จุด และจังหวัดพะเยาลดลงจำนวน 195 จุด ซึ่งเป็นการลดลงในอันดับต้น ๆ                
ของ 9 จังหวัดภาคเหนือ 

(1.2) เปรียบเทียบจุความร้อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ จากดาวเทียมระบบ VIIRS      
ปี 2562 และ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม) 

จากการเปรียบเทียบจุดความร้อนสะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ จากดาวเทียมระบบ VIIRS  
ปี 2562 และ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม) พบว่าพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 มีจุดความร้อนสะสมลดลงจากปี พ.ศ. 2562 จำนวน 31,970 จุด         
เหลือเพียง 24,012 จุด หรือลดลงร้อยละ 24.89 โดยจังหวัดที่มีจุดความร้อนสะสมลดลง      
มากที่สุดได้แก่จังหวัดเชียงราย ลดลงจำนวน 3,457 จุด จังหวัดแพร่ ลดลงจำนวน 1,994 จุด 
จังหวัดน่าน ลดลงจำนวน 1,267 จุด และจังหวัดพะเยาลดลงจำนวน 1,267 จุด ซึ่งเป็นการ
ลดลงในอันดับต้น ๆ ของ 9 จังหวัดภาคเหนือเช่นกัน 

/(1.3) พื้นที่เผาไหม้... 
 

จังหวัด รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (ล้านบาท) 

2563(P) 2562(R) %Change 

เชียงราย 10,694 21,875 - 51.11 
พะเยา 619 1,062 - 41.70 
แพร่ 680 1,364 - 50.15 
น่าน 1,160 2,276 - 49.02 

รวมทั้งหมด 13,154 26,577 - 50.51 
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(1.3) พ้ืนที่เผาไหม้สะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ จากดาวเทียม Landsat-8 ปี 2562 และ 2563 
จากการเปรียบเทียบพื้นที่เผาไหม้สะสม 9 จังหวัดภาคเหนือ จากดาวเทียม Landsat-8 

ปี 2562 และ 2563 พบว่าพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีพ้ืนที่เผาไหม้สะสมลดลงจาก
ปี พ.ศ. 2562 จำนวน 1,654,718 ไร่ เหลือเพียง 880,645 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 46.78      
โดยจังหวัดที่มีพื ้นที่เผาไหม้สะสมลดลงมากที่สุดได้แก่จังหวัดน่าน ลดลงจำนวน 260,646 ไร่ 
จังหวัดแพร่ ลดลงจำนวน 224,704 ไร่ จังหวัดเชียงราย ลดลงจำนวน 180,242 ไร่ และจังหวัด
พะเยา ลดลงจำนวน 108,481 ไร่ 

(1.4) จำนวนว ันที ่ค ่าค ุณภาพอากาศฝุ ่นละอองขนาดเล็กเก ินเกณฑ์มาตรฐาน              
(PM 10, PM 2.5) 

จังหวัด สถานีตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ 

จำนวนวัน 
ที่เกิน 

ค่าสูงสุด 

PM 2.5 PM 10 PM 2.5 PM 10 
เชียงราย ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย 61 25 259 301 

ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย 73 37 366 412 
พะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง 78 21 256 295 
แพร่ ต.นาจักร อ.เมือง  77 17 152 178 
น่าน ต.ในเวียง อ.เมือง 76 9 139 159 

ต.ห้วยโก๋น  
อ.เฉลิมพระเกียรติ 

52 17 275 322 

มาตรการป้องกัน “4 พื้นที่ 5 การบริหารจัดการ” 
4 มาตรการเชิงพื้นที่ ประกอบด้วยพื้นที่ป่า พื้นที่การเกษตร พื้นที่ริมทางหลวง 

และพ้ืนที่ชุมชน/เมือง 
5 มาตรการบริหารจัดการ ประกอบด้วยระบบบัญชาการเหตุการณ์ระบบ Single 

command การสร้างความตระหนัก การลดปริมาณเชื้อเพลิง ทีมประชารัฐ และการบังคับใช้กฎหมาย  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้มีประกาศขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัด

ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) งดการเผาในพ้ืนที่โล่งและพ้ืนที่เกษตร 
โดยเน้นการสร้างการรับรู้ด้านการแก้ไขปัญหาไฟป่า  และหมอกควันให้กับประชาชนและสนับสนุนให้
เกษตรกรบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยใช้นว ัตกรรมด้วยการนำเทคโนโลยี                    
มาสร้างมูลค่าเพ่ิมทดแทนการเผา และปรับเปลี่ยนวิธีการกำจัดจากการเผาเป็นการนำไปใช้ประโยชน์ 
สร้างมูลค่าเพิ่มหรือย่อยสลายด้วยวิธีที ่เหมาะสม เพื่อมิให้เกิดการสะสมของฝุ่นควันในอากาศ              
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 
 

/นายณรงค์...     

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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  4.6 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกจาก                  

จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนแล้วยังส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ รวมไปถึงเศรษฐกิจโดยรวมของระดับพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ สถานการณ์        
การแพร่ระบาดในปัจจุบันมีข้อมูล ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563) 

(1) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับโลก 
  

ผู้ป่วยยืนยัน (ราย) หายป่วย (ราย) อยู่ระหว่างรักษา (ราย) เสียชีวิต (ราย) 
77,872,889 54,758,958 21,401,696 1,712,235 

 ร้อยละ 70.32 % ร้อยละ 27.48% ร้อยละ 2.22% 

 (2) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับประเทศ 
  

ผู้ป่วยยืนยัน (ราย) หายป่วย (ราย) อยู่ระหว่างรักษา (ราย) เสียชีวิต (ราย) 
5,716 4,078 1,578 60 

 ร้อยละ 71.34% ร้อยละ 27.61% ร้อยละ 1.04% 

 (3) สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับกลุ่มจังหวัด 
  

    จังหวัด ผู้ป่วยยืนยัน (ราย) หายป่วย (ราย) อยู่ระหว่างรักษา (ราย) เสียชีวิต (ราย) 
เชียงราย 71 55 16 - 
พะเยา 1 1 - - 
แพร่ - - - - 
น่าน - - - - 

กลุ่มจังหวัด  72 56 16 - 
 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ  

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

/ระเบียบวาระที่ 5… 

 

นายณรงค์ ลือชา              
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงราย 
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นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่ 

นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาของเอกชน 
 การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  
❖ ด้านการค้า การลงทุน 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(1) เนื ่องจากเริ ่มมีการดำเนินการจัดทำผังเมืองในแต่ละพื ้นที ่ตามรอบระยะเวลา       

การทบทวนผังเมืองภาคเอกชนจึงขอเสนอให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำผังเมือง จัดทำผังเมือง
โดยมุ่งเน้นให้สามารถใช้ประโยชน์ของพื้นที่ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เอื้อต่อการลงทุน    
ของภาคเอกชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีประเด็นข้อเสนอ
ในการจัดทำผังเมืองของแต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 

(1.1) การแก้ไขผังเมืองรวมควรจะเป็นในลักษณะ Negative List (บัญชีห้าม) 
ซึ่งปัจจุบันการจัดทำผังเมืองมีลักษณะของการจัดทำผังเมืองในรูปแบบของการแนบท้าย
รายการที่ควรให้ดำเนินการ จึงเกิดข้อจำกัดในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมที่ตายตัวเกินไป 

(1.2) Zone พื้นที่สีเขียวในผังเมือง มีลักษณะของการห้ามจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ 
แต่ทว่าบางโรงงานเป็นโรงงานที่ดำเนินการโดยเทคโนโลยีสะอาดและใช้ผลผลิตทางการเกษตร   
ในพื้นที่สำหรับเป็นปัจจัยการผลิตเป็นหลัก จึงทำให้ประชาชน/เกษตรกรในพื้นที่เสียโอกาส    
ที่จะได้จำหน่ายผลผลิตให้กับผู้ประกอบการที่ดำเนินการในพ้ืนที่ 

(1.3) สำหรับโรงงานที่ได้ก่อตั้งก่อนมีการจัดทำผังเมือง ไม่สามารถขยายฐาน
การผลิตในพื้นที่ ให้เต็มกำลังการผลิตได้เนื่องจากติดกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ของผังเมือง        
ที่ควบคุมไว้อยู่ 

(2) ผลักดันให้ดำเนินการจัดทำผังเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (3 อำเภอ : อำเภอแม่สาย,
อำเภอเช ียงของ ,อำเภอเช ียงแสน) ในจ ังหว ัดเช ียงราย ซึ ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที ่สำคัญ                     
ในการค้าชายแดนและการลงทุนของผู้ประกอบการ โดยเป็นหน้าด่านการค้าการลงทุนที่สำคัญของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้แล้วเสร็จเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนให้เข้ามาลงทุนต่อไป 
➢ ประเด็นการพิจารณา  

เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอข้างต้นต่อไป 

 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม     เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

(3) การสนับสนุนแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์ COVID - 19     
ที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก เสนอให้ดำเนินการ ดังนี้  

(3.1) ประชาสัมพันธ์ การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของจังหวัด/กลุ ่มจังหวัด          
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่, เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น  

 
/ประเด็นการพิจารณา... 



- 19 - 
 

นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่ 

นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่ 

นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร่ 

➢ ประเด็นการพิจารณา  
เห ็นควรให ้จ ั งหว ัดในกล ุ ่มจ ั งหว ัดแจ ้งส ่วนราชการสน ับสนุน

ผู้ประกอบการ/เกษตรกร ในการจัดทำของที่ระลึก/ของขวัญในวาระและโอกาสที่สำคัญ
จากผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ทั้งนี้ ให้ประสานสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่      
เพื่อจัดซื้อผลิตภัณฑ์/ผลผลิตดังกล่าวจาก Platform การสั่งซ้ือในรูปแบบต่าง ๆ  

 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม     เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป                     

(3.2) โครงการ “เท่ียวข้ามภาค”  
➢ ประเด็นการพิจารณา  

เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลาง เสนอให้รัฐบาลพิจารณากำหนดเป็นนโยบายต่อไป  

 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม     เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

(3.3) โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”  
➢ ประเด็นการพิจารณา  

เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลาง เสนอให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการต่อไป  

 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม     เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

(3.4) การต่ออายุการพักชำระหนี้ธนาคารเอกชนซึ่งจะครบกำหนดเดือน
มีนาคม 2564       

➢ ประเด็นการพิจารณา  
เห็นควรให้เสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลางเสนอให้รัฐบาลและสถาบันการเงินพิจารณากำหนดเป็น
นโยบายและดำเนินการช่วยเหลือต่อไป  

 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม    เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

/ด้านการท่องเที่ยว… 
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นางธันกมน ทรธวพงศ์ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

นางธันกมน ทรธวพงศ์ 
ประธานสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

❖ ด้านการท่องเที่ยว 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(1) ประเด็นการสร้างสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ เนื่องจากผู้ประกอบการลงทุน

เพิ่มเพื่อรองรับ High Season แต่รายได้หายไป เพราะเหตุการณ์ COVID - 19 ที่ระบาดจาก
ชายแดน จึงเสนอให้ดำเนินการ ดังนี้  

(1.1) ขอความร ่วมมือจากสถาบันการเง ินอน ุม ัต ิ Soft Loan ระยะสั้น          
เพื่อชดเชยเงินหมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เนื่องจากสิ้นเดือน
ธันวาคม 2563 มาตรการในการช่วยเหลือในด้านการเงินของสถาบันการเงินต่าง ๆ จะสิ้นสุดลง 
แต่ทว่าผู้ประกอบการในพ้ืนที่ยังคงมีรายได้ในระดับที่ต่ำ 

(1.2) ส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายในพื้นทีภ่าคเหนือ 
(1.3) ลดอัตราภาษ ี

➢ ประเด็นการพิจารณา เห็นควรให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลาง เพื่อผลักดัน     
เชิงนโยบายต่อรัฐบาลต่อไป     

 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม     เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

(2) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
ทำให้มีการยกเลิก/คืน ห้องพักและงดการเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และในพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียงจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 เป็นอย่างยิ่ง หน่วยงานภาคเอกชนจึงได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในด้านการท่องเที่ยวใน 3 ระยะ ดังนี้  

(2.1) ระยะสั้น/ระยะเร่งด่วน 
(2.1.1) การสร้างความเชื่อมั่นของภาครัฐบนสถานการณ์การหวาดวิตก

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการประชาสัมพันธ์รับมือกับสถานการณ์ 
COVID – 19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้เกิดความตื่นตระหนก จึงเสนอให้ดำเนินการชี้แจงข้อมูล 
ตอบโต้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว ชัดเจนตามช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะทางออนไลน์     
ที ่สื ่อสารอย่างรวดเร็ว อาทิ การสร้างเพจหลักในการสื ่อสารข้อมูลให้กับประชาชน              
เพื่อใช้เป็นพื้นที่อธิบายข้อมูลที่มีความถูกต้อง เสนอให้มีการจัดการประชุม ครม. สัญจร     
ในพื้นที่โดยผู้บริหารแต่ละกระทรวง สร้างความเชื่อมั่น ตามท้องถิ่น รวมถึงบริหารข่าวการ
ควบคุมโรค และ ให้คนตระหนักว่าป้องกันได้เพียงปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิต (เสนอโดย
สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย) 

 
 

/(2.1.2) เสนอให้... 
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(2.1.2) เสนอให้หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนจัดงาน Big event    
ในพ้ืนที่เพ่ือกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเท่ียวในพ้ืนที่จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัด 

(2.1.3) เสนอให้หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง (Function) จัดทำโครงการ      
เพ่ือเยียวยาผู้ประกอบการ 

(2.1.4) ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP คุณภาพดีกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย 
(2.1.5) พัฒนาโฮมสเตย์ให้ได้มาตรฐาน (มีสุขอนามัย ,ปลอดภัย,สะอาด,

เข้าถึงง่าย) 
 

 (2.2) ระยะกลาง  
(2.2.1) การสร้างกระแสการท่องเที่ยว เนื่องจากรายได้จากการท่องเที่ยว   

เป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างสูง และได้ค่อนข้างเร็วกว่าการจำหน่ายสินค้าเกษตร หรืออื่น ๆ จึงเสนอให้
ดำเนินการสร้างอัตลักษณ์และจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวให้กับแต่ละพื้นที่เพื่อ เป็น “Specific 
Uniqueness Destination” และมีจุดขายที่แตกต่างยั่งยืน  

(2.2.2) การขยายช่องทางการกระจายสินค้า เนื่องจากสินค้าในพื้นที่
บางส่วน ยังหา Valuable Demand ไม่พบ จึงไม่สามารถเรียกมูลค่าขึ้นมาได้ จึงเสนอให้
ดำเนินการ ดังนี้  

 - ส่งเสริมการขาย Online โดยการเจรจากับ Online Platform 
ต่าง ๆ ให้ร่วมส่งเสริมการตลาดประเภทสินค้าของฝาก ที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัด  

- ฝึกอบรมให้ผู ้ประกอบการรายย่อยเรียนรู้และเข้าใจเทคนิค 
และวิธีการดำเนินการ online platform 

- เจรจากับ Logistic Agency ช่วยจัดทำโปรโมชั่นค่าขนส่งออก  
(2.2.3) การสร ้างความร ่วมมือระหว ่างประเทศตามตะเข ็บชายแดน                

ในจังหวัดทางภาคเหนือมีพ้ืนที่ติดต่อ กับ ลาว พม่า และสัมพันธ์ถึงจีนตอนใต้ ซึ่งส่งผลกระทบ     
ทั้งภาคเศรษฐกิจ สาธารณสุข และความมั่นคง จึงเสนอให้ดำเนินการ ดังนี้  

 - การบร ิหารจ ัดการการข้ามแดนของแรงงาน/นักเร ียน/
นักศึกษา ที่ข้ามไป-มาระหว่างกันรายวัน เพื่อควบคุมการค้าแรงงานและการข้ามแดนที่ผิด
กฎหมาย 

 - เจรจา Barter สินค้าระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของ
กระแสเงินตราระหว่างประเทศ 

(2.3) ระยะยาว   
- ปรับปรุงแผนแม่บทระยะ 5 ปีและ แผนปฏิบัติการในระยะ 1 ปี ในการ

ฟ้ืนฟูสภาวะเศรษฐกิจ โดยเสนอให้ดำเนินการ ดังนี้  
 (2.3.1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน 
 
 

 
/(2.3.2) เสนอแนวทาง… 
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 (2.3.2) เสนอแนวทางดำเนินการและงบประมาณที่ต้องการ บางส่วน
อาจจะต้องขอจากงบกลางเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ 

  (2.3.3) บูรณาการทำงาน Cross function ของกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
 

➢ ประเด็นการพิจารณา เห็นควรมอบหมายใหฝ้่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการ ดังนี้  
(1) มีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือจังหวัดในกลุ่มจังหวัดดำเนินการตามข้อ 2.1.1 

,2.1.2 และ 2.2.2 

(2) เสนอต ่อคณะกรรมการร ่วมภาคร ัฐและเอกชนเพื ่อแก ้ไขป ัญหา                
ทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลางเพื่อผลักดันเชิงนโยบายต่อรัฐบาลต่อไป 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม     เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  
❖ การเตรียมการรับมือกับปัญหาฝุ่นควันไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ ่นคว ันแบบยั ่งย ืน  เนื ่องจากฝุ ่นคว ันในภาคเหนือ          
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องมาหลายปี     
ซึ ่งสาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง การเผาวัชพืชทางการเกษตร ทั ้งในพื ้นที่       
และประเทศเพ่ือนบ้าน เสนอให้ดำเนินการ ดังนี้  

(1) เฝ้าระวังสภาพอากาศ และให้ความรู้เชิงป้องกันสุขภาพให้กับประชาชน 
(2) จัดหาอุปกรณ์ ป้องกัน และดับไฟป่าเพ่ือให้มีการดับไฟป่าที่เกิดข้ึนได้ทันท่วงที 

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม           เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป  

  ขอเสนอการพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวในส่วนของอำเภอปัว จังหวัดน่าน - 
อำเภอปง จังหวัดพะเยา - จังหวัดเชียงราย ให้สามารถรองรับการคมนาคมและการสัญจร
ของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกกสบายและช่วยลด
ระยะเวลาในการเดินทางในถนนเส้นดังกล่าว โดยเสนอให้กลุ่มจังหวัดพิจารณาบรรจุ
โครงการเหล่านี้ไว้ในแผนพัฒนาฉบับต่อไป  

จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา  

มติที่ประชุม           เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

 
 
 
 

/ว่าที่ ร.ต.สมภพ… 
 

นายอดิศร ไชยบุญเรือง    
สำนักงานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดแพร ่
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ว่าที่ ร.ต.สมภพ โชติษฐยางกูร 
หัวหน้าสำนักงานจังหวัด
พะเยา 

นายวีรชัย ประเสริฐโส 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์     
การพัฒนาภาคเหนือ 

 
   ขอเสนอที่ประชุมในการสอบถามความคืบหน้าในการจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทยในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
มติที่ประชุม           เห็นชอบตามที่เสนอ โดยมอบหมายทางฝ่ายเลขานุการ ฯ ดำเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ขอนำเรียนเรียนที่ประชุมเพิ่มเติมในประเด็นข้อเสนอของทางภาคเอกชนที่ได้เสนอมานั้น 
สำหร ับเร ื ่องของการมีส ่วนร ่วมในการจ ัดทำแผนพัฒนากลุ ่มจ ังหว ัดในแต่ละรอบ               
ทางคณะทำงานจัดทำแผนของกลุ่มจังหวัดจะได้มีการเชิญหน่วยงานจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจ ัดทำแผนการพัฒนากล ุ ่มจ ังหว ัดโดยเน ้นการแก ้ป ัญหาในพื ้นท ี ่ เป ็นหลัก                          
ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำเป็นแนวทาง    
การพัฒนากลุ ่มจังหวัดต่อไป ส่วนประเด็นในเรื ่องการทบทวนและการจัดทำผังเมือง                   
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเอื้อต่อการลงทุนทางกลุ่มจังหวัดจะมีการนำเสนอต่อส่วนที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ีอดำเนินการต่อไป และอีกประเด็นที่สำคัญอยากเสนอให้ทางพื้นที่มีการจัดทำ route การท่องเที่ยว 
ปฏิทินการท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นอย่างมาก 
รวมถึงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวควบคู่ไปด้วย 

 

   5.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษล้านนาตะวันออก 
    คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการ

ปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (สกสว.) ได้มีการจัดประชุมเรื่องการขับคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษ
ล้านนาตะวันออก เพื่อรับทราบข้อมูลรวมถึงข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อน
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะยา จังหวัดแพร่ และ
จังหวัดน่าน) เป็นเขตพัฒนาพิศษล้านนาตะวันออก เมื ่อวันศุกร์ที ่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖ 3          
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย อำเภอเมืองซียงราย จังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุม      
ได้พิจารณาให้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนบน 2 และบรรจุ         
การจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนบน 2 เป็นวาระการประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัด  

    ดังนั้น ฝ่ายเลขา ฯ จึงได้จัดทำ (ร่าง) คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกขึ ้น จึงเรียนที ่ประชุมเพื ่อพิจารณา
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ฯ ในการร่วมกันขับเคลื่อนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมถึงภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา เพ่ือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จะได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก และรายงานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ส่วนกลางต่อไป  

 
 
 

/ว่าที่ ร.ต.สมภพ… 
 

นางสาวปัทมาภรณ์ จนัทรคณา 
ศรีสวัสดิ ์ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2  
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