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แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

   จังหวัดเชียงรายเป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ส าคัญในแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ ตามกรอบความร่วมมือ  
ลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย
รวมทั้งการก าหนดนโยบาย THAILAND 4.0 ทีใ่ห้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในการเข้ามายกระดับ
การประกอบธุรกิจ และส่งเสริมให้มีนวัตกรรมเพ่ิมขึ้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะมีการยกระดับการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่น าโดยส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรขับเคลื่อน
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน” โดย
ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ ๓ ด้าน ได้แก่ 

1)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ยกระดับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมให้
มีศักยภาพสูงขึ้น มีเป้าประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ิมการใช้งานด้าน
ดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิตในกลุ่ม SMEs เพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven 
Enterprise: IDE) ลดปริมาณของเสียและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ิม   
ขีดความสามารถในการแข่งขันของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการก้าวไปสู่
อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา มีเป้าประสงค์เพ่ือปฏิรูปองค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่
เป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

 

3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กับเศรษฐกิจโลก 
มีเป้าประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดโลกและปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง พัฒนารูปแบบและเพ่ิมการใช้ดิจิทัลเพ่ือการจัดหา
วัตถุดิบและการท าตลาดระดับโลก รวมทั้งเพ่ิมการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาดต่างประเทศ 
   

ส่วนที่ ๒   ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมในการรับมือและสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดข้ึนจากการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ (Industry 4.0) โดยมุ่งเน้นสร้างอุตสาหกรรมและ



แผนปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ปี 2564 หน้าท่ี ๒ 

บริการแห่งอนาคต ที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต รวมถึงการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการที่เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการให้มี
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

๒) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) เป้าหมาย ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

(๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณ
ของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์
ชัดเจน โดยมีนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง 
ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศ สามารถขยายการค้าและ
การลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาลในการ
ประกอบการ 

๒.๒ แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการแห่ง
อนาคต 

๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เป้าหมายที่ ๑ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศใน
สาขา อุตสาหกรรม และบริการ 

 เป้าหมายที่ ๒ ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
เพ่ิมข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ มุ่งเน้นการสร้าง รากฐานของ
อุตสาหกรรมและบริการ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
พัฒนาของอุตสาหกรรม และบริการ ทั้งด้านบุคลากร การสร้าง
นวัตกรรม การปรับปรุงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
จะพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความ
เข้มแข็ง และสร้างโอกาสให้ มีการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ 
รวมถึงการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโต 
สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลด
การพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ เพ่ือมุ่งสู่การเป็น 
อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต 
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 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของ
อุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยผลักดันให้มีกลไกการ
เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

 เป้าหมายของแผนย่อย ประเทศไทยมีความสามารถ ในการแข่งขัน
ด้านดิจิทัลในด้านความพร้อมในอนาคตดีข้ึน 

 การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการเพ่ิมศักยภาพ
และความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจ สร้างแพลตฟอร์มส าหรับเศรษฐกิจ
ในอนาคต สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชน และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ส าหรับภาค
การผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ สร้างนวัตกรรม และ
ด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ ผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรอง
มาตรฐาน อุตสาหกรรมในระดับสากล และสร้ างคลัส เตอร์
อุตสาหกรรมเพ่ือขยายธุรกิจให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า การ
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้ สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และสนับสนุนการใช้ข้อมูลเปิดที่
ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา การวิจัยและ
พัฒนา และการต่อยอดทางธุรกิจ พร้อมทั้งการสร้างและพัฒนา
บุคลากรที่มีทักษะความรู้เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งอุตสาหกรรมและ
บริการที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญจากทั่วโลกให้มาท างานในไทย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ
และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและ
รวดเร็วของเทคโนโลยี 

๒.๒.๒  แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ 

๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๒) ขั้นตอนการด าเนินงาน 
       แผนการปฏิรูปประเทศด้าน อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ  
     เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ ๓ : อุตสาหกรรมอาหาร 
๓) กิจกรรม 
     การพัฒนากระบวนการท างานตามกลุ่มประเภทอาหาร (Segmented) 
     แบบบูรณาการ การยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง และการ 
     ประชาสัมพันธ์อาหารไทย 

๔) เป้าหมายกิจกรรม 
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    ๑. เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนและการ 
        ด าเนินการของอุตสาหกรรมอาหาร  
   ๒. เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย  
   ๓. เพ่ิมผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของ 
       ภูมิภาค CLMV 

๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่ ๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมี
ความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดย
การใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้าง
ความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

๒) เป้าหมายรวมที่ ๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้าง
เศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคม
ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ  มีระบบการผลิต และ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการ 
ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการ
ผลิตและการให้บริการสู่ ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบ        
โลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการ
ผลิตและบริการ 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

(๓.๑)  เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจรายสาขา 

(๓.๒)  แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒.๒ การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

(๓.๓)  แนวทางการพัฒนาที่ ๓.๒.๑ การพัฒนาภาคการเกษตร 

๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๓.๗.๑๘ การรักษาความมั่นคงด้านอาหาร
และน้ า 

๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่ ๑๒ : 
เสริมสร้างความมั่นคง ด้านอาหารและน้ า 

๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยในด้าน
อาหารและน้ า มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน 

๔) ตัวชี้วัด พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มขึ้น 

๕) กลยุทธ์ ส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรมทางอาหาร เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น ความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการรักษาหรือเพ่ิมคุณค่า
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ทางโภชนาการ และเพ่ิมผลิตภาพ รวมทั้ง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่เก่ียวข้อง 

๒.๓ แผนระดับที่ ๓ ที่เกี่ยวข้อง  

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร พ.ศ. 2562 - 2579 
โดย ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ของกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2563 - 2565 
โดย ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี  (พ.ศ.  2563 – 2565) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

---------------------------------------------------------------- 
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ส่วนที่ ๓ สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๓.๑  การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็นของแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ปี 2564 

3.1.1  ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 

1) ความเป็นมา 
 จากการศึกษาด้านต านานพ้ืนเมืองต่าง ๆ นักวิชาการท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายเล่าว่า เรื่องราวเกี่ยวด้วย
เรื่องการตั้งอาณาจักรต่าง ๆ ที่เป็นดินแดนของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบันนั้น ได้ปรากฏในพงศาวดารเหนือ เป็น
หนังสือคัมภีร์ใบลาน ตัวหนังสืออักษรธรรมล้านนา ต านานเมืองโยนกนครไชยบุรีศรีช้างแสน บางแห่งเรียกว่า 
ต านานโยนกนครราชธานี ไชยบุรีศรีช้างแสน เช่น ต านานสิงหนวัติ เป็นต้น แต่ละเล่มเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมือง
โยนกทั้งสิ้น จึงถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพงศาวดารโยนก อีกประการหนึ่งจะเกี่ยวพันกับอาณาจักรโบราณต่าง ๆ อัน
เป็นที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน 
 เมื่อพญามังรายได้ทรงรวบรวมหัวเมืองฝ่ายเหนือในอาณาเขตรอบ ๆ ได้แล้ว จึงทรงกรีฑาทัพไปแสดงฝีมือ
ในการยุทธต่อหัวเมืองฝ่ายใต้ลงมา จึงได้ไปรวมพล ณ เมืองลาวกู่เต้า และหมอควาญได้น าช้างมงคลของพญา     
มังรายไปทอด (ผูก) ไว้ในป่าหัวดอยทิศตะวันออกพลัดหายไป พญามังรายจึงได้เสด็จติดตามรอยช้างไปจนถึงดอย
ทองริมแม่น้ ากกนัทธี ได้ทัศนาการเห็นภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม อุดมสมบูรณ์เป็นชัยภูมิที่ดี จึงได้สร้างเมืองใหม่ขึ้น
ในที่นั่น ให้ก่อปราการโอบเอาดอยจอมทองไว้ในท่ามกลางเมือง ขนานนามเมืองว่า “เวียงเชียงราย” ตามพระนาม
ของพญามังรายผู้สร้าง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 ดังนั้น จึงได้น ารูปช้างสีขาวใต้เมฆแห่งความรุ่งเรือง 
และอยู่เย็นเป็นสุขบนพื้นสีม่วงของวันเสาร์ ซึ่งตรงกับวันประตูติของพญามังรายเป็นสีประจ าจังหวัด 

2) ลักษณะทางกายภาพ 
 จังหวัดเชียงรายตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศไทย อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ ๑๙ องศาเหนือ ถึง ๒๐ องศา ๓๐ 
ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ ๙๙ องศา ๑๕ ลิปดา ถึง ๑๐๐ องศา ๔๕ ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร
เป็นระยะทาง ๘๒๙  กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ ๑๑,๖๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗,๒๙๘,๙๘๑ ไร่แนวเขตชายแดน
ติดต่อกับประเทศเมียนมา ด้านอ าเภอแม่จัน อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง และอ าเภอเชียงแสน รวม 153 
กิโลเมตร แนวชายแดนติดต่อกับสาธารณรับประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 155 กิโลเมตร โดยอาณา
เขตทิศเหนือจรดแคว้นเชียงตุงสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือจรดกับแม่น้ าโขง  ทิศตะวันออกจรดทิวเขาหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว และจรดกับจังหวัดพะเยา  ทิศไต้จรดกับจังหวัดพะเยา และจังหวัดล าปาง ส่วนทิศตะวันตกจรดกับประเทศ
สหภาพเมียนพม่า และจังหวัดเชียงใหม่ 
 จังหวัดเชียงรายแบ่งเขตการปกครองของจังหวัดเชียงรายออกเป็น ๑๘ อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอเมือง
เชียงราย อ าเภอเวียงชัย อ าเภอเชียงของ อ าเภอเทิง  อ าเภอพาน อ าเภอป่าแดด อ าเภอแม่จัน อ าเภอ                 
เชียงแสน อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงป่าเป้า อ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอเวียงแก่น อ าเภอขุนตาล 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่ลาว อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง และอ าเภอดอยหลวง 
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ภาพที่ ๑ แผน ที่จังหวัดเชียงราย 

 แนวเขตชายแดนจังหวัดเชียงราย ติดต่อกับประเทศเมียนมา ด้านอ าเภอแม่จัน แม่สาย แม่ฟ้าหลวง และ
เชียงแสน รวม 153 กิโลเมตร และติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีระยะทาง 155 กิโลเมตร 
 

๓) ข้อมูลการปกครอง/ประชากร 
    3.1) หน่วยการปกครอง 
  จังหวัดเชียงรายแบ่งหน่วยปกครองออกเป็น 
  1) ส่วนราชการ   สังกัดส่วนภูมิภาค   34  หน่วยงาน 
      สังกัดส่วนกลาง    84  หน่วยงาน 
  2) ส่วนราชการสังกัดส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง 
      เทศบาลนคร   1 แห่ง 
      เทศบาลต าบล   72 แห่ง 
      องค์การบริหารส่วนต าบล  70 แห่ง 
  3) อ าเภอ 18 อ าเภอ 124 ต าบล 1,753 หมู่บ้าน 
 
 3.2) ประชากร 
  ประชากร ณ เดือนกันยายน 2562 รวมทั้งสิ้น 1,289,304 คน เป็นชาย 632,413 คน เป็น
หญิง 665,891 คน ส าหรับอ าเภอที่มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อ าเภอเมืองเชียงราย มีจ านวน 292,332 คน 
รองลงมาได้แก่ อ าเภอพาน มีจ านวน 123,453 คน และอ าเภอแม่จัน มีจ านวน 101,692 คน ส าหรับอ าเภอที่
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มีความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือ อ าเภอแม่สาย 411.61 คน/ ตร.กม. รองลงมาได้แก่ อ าเ ภอเมือง
เชียงราย 206.52 คน/ตร.กม. และอ าเภอแม่จัน 184.56 คน/ตร.กม. 
 

ที ่ อ าเภอ ชาย หญิง รวมประชากร 
ความหนาแน่นของประชากร

(ต่อ ตร.กม.) 

1 เมืองเชียงราย 130,628 148,908 279,536 201.69 
2 เวียงชัย 21,952 22,975 44,927 140.99 
3 เชียงของ 31,762 32,390 64,152 76.65 
4 เทิง 42,495 42,865 85,360 107.30 
5 พาน 60,289 63,164 123,453 120.68 
6 ป่าแดด 13,075 13,235 26,310 79.01 
7 แม่จัน 48,943 52,749 101,692 184.56 
8 เชียงแสน 26,143 27,324 53,467 126.70 
9 แม่สาย 55,031 62,277 117,308 411.61 
10 แม่สรวย 42,329 38,425 80,754 56.53 
11 เวียงป่าเป้า 34,095 34,639 68,734 56.48 
12 พญาเม็งราย 15,757 15,896 31,653 51.05 
13 เวียงแก่น 17,680 17,148 34,828 66.21 
14 ขุนตาล 15,602 16,242 31,844 124.63 
15 แม่ฟ้าหลวง 38,041 38,352 76,393 119.10 
16 แม่ลาว 15,102 15,920 31,022 91.78 
17 เวียงเชียงรุ้ง 13,783 13,902 27,685 133.87 
18 ดอยหลวง 9,706 9,480 19,186 61.69 

รวม 632,413 693,050 1,311,100 113.76 

ตารางที่ ๑ จ านวนประชากรของจังหวัดเชียงราย 

3.1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
-   ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่น 
-   ข้อมูลการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัด เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

(GPP จังหวัด) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น 
๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย (GPP) 
 

สาขาการผลิต 2557 2558 ๒๕๕9 ๒๕60 2561 สัดส่วน ปี 2561 
เกษตรกรรม การป่าไม ้และ
การประมง 

๓๕,๔๓๘ ๓๖,๔๐๘ ๓๕,๔๘๐ ๓๒,๘๐๗ ๓0,641 ๓๑.95 

การเหมืองแร่และเหมืองหิน ๗๖๓ ๗๗๐ ๗๑๔ ๗๔๖ ๘๔๖ ๐.๘๕ 
การผลิตอุตสาหกรรม ๔,๑๖๘ ๔,๙๖๙ ๔,๔๙๓ ๔,๖๓๑ 4,5๑๑ 4.70 
การไฟฟ้า และก๊าซ  ๑,๐๓๗ ๑,๑๗๘ ๑,๒๖๗ ๑,๒๕๘ ๑,๓๐๕ ๑.๓๑ 
การประปา และการจัดการ
ของเสีย 

๑๑๘ ๑๓๗ ๑๕๒ ๑๗๓ ๑๘๓ ๐.๑๘ 
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การก่อสร้าง ๒,๓๒๙ ๓,๓๙๗ ๓,๔๙๔ ๔,๓๒๖ ๔,๘๓๒ ๔.๘๔ 
การขายส่ง การขายปลีก 
และการซ่อมแซมยานยนต์  

๑๑,๗๗๔ ๑๑,๙๙๔ ๑๓,๐๘๔ ๑๔,๑๙๐ ๑๕,๕๓๘ ๑๕.๕๗ 

การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า  ๒,๒๗๙ ๒,๗๑๒ ๒,๖๖๐ ๓,๑๖๖ 2,814 2.93 
ที่พักแรมและบริการด้าน
อาหาร 

๒,๓๗๔ ๒,๖๒๗ ๒,๕๖๔ ๒,๙๔๔ 2,613 2.71 

ข้อมูลข่าวสาร และการ
สื่อสาร 

๘๗๔ ๗๗๙ ๘๙๐ ๘๙๕ 694 ๐.๗2 

ตัวกลางทางการเงิน ๔,๘๒๘ ๕,๖๙๔ ๖,๔๕๒ ๗,๐๗๖ 6,6๓๑ 6.91 
บริการด้านอสังหาริมทรัพย์  ๓,๘๘๕ ๓,๙๙๐ ๓,๑๑๖ ๓,๑๔๒ ๓,๙๓๔ ๓.๙๔ 
กิจกรรมวิชาชีพ ๔๔ ๗๕ ๗๗ ๙๓ ๙๓ ๐.๐๙ 

กิจกรรมการบริหารและ
บริการสนับสนุนอื่น ๆ 

๔๐๙ ๔๑๙ ๓๙๑ ๔๐๙ ๔๔๔ ๐.๔๔ 

การบริหารราชการแผ่นดิน
และการป้องกันประเทศ  

๕,๖๙๑ ๔,๙๑๖ ๓,๗๒๔ ๔,๕๐๔ ๔,๖๘๐ ๔.๖๙ 

การศึกษา ๘,๓๙๗ ๘,๗๘๕ ๙,๗๒๔ ๑๐,๒๓๔ ๑๑,๑๙๘ ๑๑.๒๒ 
การบริการด้านสุขภาพและ
งานสังคมสงเคราะห์ 

๒,๗๖๔ ๒,๙๗๐ ๓,๑๙๐ ๓,๔๒๖ ๓,๖๔๙ ๓.๖๕ 

ศิลปะ ความบันเทิง และ
นันทนาการ 

๑๕๓ ๑๕๗ ๑๕๖ ๑๕๖ 151 ๐.16 

กิจกรรมบริการอ่ืน ๆ ๑,๐๐๕ ๑,๑๑๗ ๑,๑๒๙ ๑,๑๖๕ ๑,๑39 ๑.19 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ๘๘,๓๒๙ ๙๓,๐๙๔ ๙๒,๗๕๗ ๙๕,๓๓๙ ๙5,๘95 100.00 
รายได้เฉลี่ยต่อคน (บาท) ๗๕,๗๖๙ ๘๐,๑๐๔ ๘๐,๑๐๓ ๘๒,๖๓๙ ๘๖,๘๘๔ - 
ประชากร (1,000 คน) ๑,๑๖๖ ๑,๑๖๒ ๑,๑๕๘ ๑,๑๕๔ ๑,๑๔๙ - 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2561 

ตารางที่ ๒ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเชียงราย ณ ราคาประจ าปี จ าแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. 2557 – 2561 
(หน่วย : ล้านบาท) 
 
2) ข้อมูลตัวช้ีวัดการพัฒนาระดับจังหวัด 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดท าภาพรวมตัวชี้วัดการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดในภาพรวมของยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ เพ่ือใช้ประกอบการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561 – 2564 และเป็น
การเตรียมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-
2564 
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ภาพ ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด 

 
ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, 2561 
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ภาพ ข้อมูลประกอบกราฟตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

 

ที่มา : ส านกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ , 2561 

ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

มิติการพัฒนา การวิเคราะห์ตัวช้ีวัด ประเด็นที่จังหวัดให้ความส าคัญ 

1. การพัฒนาแบบทั่วถึง  จังหวัดมีร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้น 1. ให้ความส าคัญกับการลดความ 
(Growth & Competitiveness) ความยากจน ในปีปัจจุบันสูงกว่า เหลื่อมล้ าทางสังคมและสร้าง 
 ค่าเฉลี่ยของประเทศ และสูง กว่าปี โอกาสการเข้าถึงบริการของ 
 ก่อนหน้า เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 26.83 ภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน 
 แสดงถึงประชาชนส่วนใหญ่ของ 2. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือน 
 จังหวัดยังคงมีฐานะยากจน ขาด ยากจน และสร้างความมั่นคงด้าน 
 คุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life) รายได้ให้แก่ประชาชน 

 จังหวัดมีค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 1. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 รายได้ในปีปัจจุบันน้อยกว่าค่ากลาง 2. เน้นการกระจายรายได้อย่าง 
 ของประเทศ เฉลี่ย 0.405 แสดงให้ เป็นธรรมและทั่วถึง 
 เห็นว่ามีการกระจายรายได้ยังไม่เป็น 3. ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 ธรรม ไม่ทั่วถึงประชากร และเริ่มเกิด ในการกระจายรายได้อย่างสมดุล 
 ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนมาก  
 ขึ้น รวมทั้งไม่เท่าเทียมกัน  
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  จังหวัดมีคะแนนร้อยละผู้อยู่ในระบบ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ 
  ประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน ในปี ประกันสังคมให้เข้าถึงจ านวน 
  ปัจจุบันต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ แรงงานที่มีอยู่ของจังหวัดอย่าง 

  

เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 15.94 แสดงถึง
การจัดระบบประกันสังคมยังไม่ง
ครอบคลุมและทั่วถึง ยังมีแรงงานที่ยัง
เข้าไม่ถึงระบบประกันสังคมของ
ภาครัฐ 

ทั่วถึง 
2. เพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคมให้ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้น 
3. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมาย
ได้ทราบถึงสิทธิที่จะได้รับตาม 
พ.ร.บ.ประกันสังคมใหม่ให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

  จังหวัดมีอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากร 1. เพิ่มจ านวนอัตราส่วนของ 
  ในปีปัจจุบันต่ ากว่าค่ากลางของ บุคลากรทางการแพทย์ให้มากข้ึน 
  ประเทศ และลดลงจากปีก่อนหน้า กว่าเดิม โดยให้ทุนสนับสนุน 
  เฉลี่ย 2,818 คน/แพทย์ แสดงให้เห็น การศึกษาวิชาการแพทย์แก่ 
  ถึงการขาดแคลนบุคลากรทาง นักเรียน และนักศึกษา 
  การแพทย์ โดยปัจจุบันมีจ านวนผู้ป่วย 2. พัฒนาสมรรถนะ ความสามารถ 
  มากกว่าจ านวนแพทย์ ท าให้ผู้ป่วย ของบุคลากรทางการแพทย์ และ 
  ได้รับบริการที่ไม่ทั่วถึง ใช้เวลาในการ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทาง 
  รอคอยการตรวจรักษานาน และ การแพทย์เข้ามาให้บริการแก่ 
  บุคลากรทางการแพทย์ต้องท างาน ผู้ป่วย เพื่อเพ่ิมความสะดวกในการ 
  หนักมากขึ้นกว่าเดิมเพ่ือให้บริการ รักษาโรค 
  รักษาโรคแก่ผู้ป่วย   
  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทย 1. จัดระบบการศึกษาเพ่ือ 
  อายุ 15 – 59 ปี ในปีปัจจุบันต่ ากว่า เอ้ืออ านวยความสะดวกให้แก่ 
  ค่ากลางของประเทศ แต่เพ่ิมข้ึนจากปี ประชาชนผู้สนใจให้ได้รับ 
  ก่อนหน้า เฉลี่ย 7.30 ปี แสดงให้เห็น การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
  ถึงประชากรในประเทศยังไม่มีโอกาส 2. ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาขั้น 
  ทางการศึกษา โดยมีจ านวนผู้ได้รับ พ้ืนฐานอย่างต่อเนื่อง 
  การศึกษาที่ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 3. ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาทั้ง 
  เป็นผลท าให้ประเทศชาติมีทรัพยากร ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ และมี 
  มนุษย์ที่ขาดความรู้ในระบบการศึกษา การแนะแนวอาชีพเมื่อส าเร็จ 
  ที่ต่ ากว่าเกณฑ ์ การศึกษาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
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  ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม.3 ของปี สนับสนุนให้นักเรียนระดับ 
  ปัจจุบันสูงกว่าค่ากลางของประเทศ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ได้สอบ 
  และเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้า โดยเฉลี่ย O-net เพ่ือเป็นผลคะแนนในการ 
  36.13 คะแนน แสดงให้เห็นว่าเด็ก เข้าสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป 
  มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ม ี อย่างต่อเนื่อง 
  พัฒนาการด้านการเรียนรู้และให้   
  ความส าคัญกับการศึกษามากข้ึนเพ่ือ   
  เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ และ   
  เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ   
2. การเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ย 1. สร้างความมั่นคงด้านรายได้ 
(Inclusive Growth) ของครัวเรือนในจังหวัด ในปีปัจจุบัน ให้แก่แรงงาน 
  ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ แต่มาก 2. ส่งเสริมระบบการจ่ายตอบ 
  ขึ้นจากปีก่อนหน้า เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ แทนที่เป็นธรรมแก่แรงงาน 
  -0.05 แสดงให้เห็นถึงการขาดความ 3. ส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ 
  มั่นคงด้านรายได้ของแรงงานในจังหวัด แรงงานที่ท างานประจ า 
  โดยมีแรงงานที่ยังมีรายได้น้อยกว่า   
  เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้   

  อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ 1. ส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 
  มวลรวมจังหวัด ในปีปัจจุบันสูงกว่าค่า ของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 
  กลางของประเทศ แต่น้อยลงจากปี 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน ทั้งใน 
  ก่อนหน้า เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ -0.01 จังหวัดและเขตเศรษฐกิจชายแดน 
  แสดงให้ถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ 
  ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดไม่มาก สินค้าและบริการ 
  จังหวัดมีอัตราการว่างงานที่สูงกว่าค่า 1. ส่งเสริมการมีงานท าที่ถูกต้อง 
  กลางของประเทศ แต่น้อยกว่าปีก่อน และไม่ผิดกฎหมายแรงงาน 
  หน้า เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 0.34 แสดง 2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการ 
  ให้เห็นถึงจ านวนแรงงานที่ว่างงานมี ประกอบอาชีพอิสระให้แก่ผู้ 
  ปริมาณมาก ว่างงาน 
  อัตราส่วนการออมเฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย 1. ส่งเสริมกิจกรรมการออมทรัพย์ 
  ของครัวเรือนในปีปัจจุบันต่ ากว่าค่า ที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ฝากเงิน 
  กลางของประเทศ และลดลงจากปี 2. ส่งเสริมการจัดท าบัญชีรายรับ- 
  ก่อนหน้า เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 10.54 รายจ่าย เพ่ือให้ทราบถึงความ 
  แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการออมของ จ าเป็นในการใช้จ่ายเงินของ 
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  ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดยังมีน้อย ประชาชน 
  ขาดการออมทรัพย์   
  ผลิตภาพแรงงานในปีปัจจุบันต่ ากว่า 1. ส่งเสริมการเพ่ิมผลิตภาพ 
  ค่ากลางของประเทศ แต่เพ่ิมข้ึนจากปี แรงงาน และส่งเสริมทักษะฝีมือ 
  ก่อนหน้าเล็กน้อย เฉลี่ย 76,927 แรงงาน 
  บาท/คน แสดงให้เห็นถึงการขาดผลิต 2. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะ 
  ภาพแรงงานของจังหวัด ของแรงงานให้ได้คุณภาพและ 
    ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
    ประสิทธิผล 
3. การเติบโตทางเศรษฐกิจสี อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ 1. ส่งเสริมการปลูกป่า และเพ่ิม 
เขียว(Green Growth) ในจังหวัดในปีปัจจุบันสูงกว่าค่ากลาง จ านวนพันธุ์ไม้และพ้ืนที่ป่าไม้ให้ 
  ของประเทศ และเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน มากเป็นทวีคูณ 
  หน้า คิดเป็นร้อยละ 0.43 แสดงให้ 2. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนา 
  เห็นถึงจ านวนการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม่ใน เครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  จังหวัดยังเพ่ิมมากข้ึนกว่าเกณฑ์ที่ และสิ่งแวดล้อม 
  ก าหนด โดยมีการส่งเสริมจ านวนการ 3. สร้างพ้ืนที่สีเขียว และสร้าง 
  เพ่ิมของพ้ืนที่ป่าไม้มากขึ้นกว่าเดิม ความสมดุลให้กับระบบนิเวศ 
  ปริมาณขยะในจังหวัดในปีปัจจุบันสูง 1. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
  กว่า ค่ากลางของประเทศ และมี แบบครบวงจรให้ทั่วถึง 
  ปริมาณเพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อนหน้า 2. ลดการใช้ภาชนะและบรรจุ 
  เฉลี่ย คิดเป็น 430,700 ตัน แสดงให้ ภัณฑ์ที่เป็นขยะของเสียทิ้งอย่าง 
  เห็นถึงในจังหวัดเชียงรายประสบกับ เดียว 
  ปัญหาขยะ มีการจัดการขยะที่ไม่ 3. ส่งเสริมการน าขยะกลับมาใช้ 
  ประสบผลส าเร็จ เพราะปัจจุบันมีการ ใหม่ เช่น Reuse และ Recycle 
 ขยายตัวของเมืองใหญ่มากขึ้น และมี เป็นต้น 
  ประชากรเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลต่อ 4. การเปลี่ยนจากขยะมาเป็น 
  ปริมาณการทิ้งขยะท่ีมากขึ้นตามไป พลังงานทดแทน และผลิตปุ๋ย 
  ด้วย อินทรีย์จากขยะ 
    5. ปลูกจิตส านึกการจัดการขยะ 
  สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 1. สนับสนุนและส่งเสริมการลดใช้ 
  เพ่ือยานพาหนะต่อประชากรในปี น้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับพาหนะให้ 
  ปัจจุบันต ากว่าค่ากลางของประเทศ อย่างต่อเนื่อง 
  และลดลงจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย 2. ปลุกจิตส านึกให้ประชาชนทุก 
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  เฉลี่ย 199 ลิตร/คน แสดงให้เห็นว่า ภาคส่วนประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
  ภายในจังหวัดมีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 3. ส่งเสริมการใช้พาหนะที่ 
  อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ประหยัดน้ ามันเชื้อเพลิง 
  ประชาชนเห็นความส าคัญของน้ ามัน 4. แนะน าวิธีการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง 
  เชื้อเพลิงและให้ความร่วมมือในการ อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
  ประหยัดน้ ามัน   
  สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาค 1. ปลุกจิตส านึกให้ประชาชน 
  ครัวเรือนต่อประชากรต่ ากว่าค่ากลาง อนุรักษ์และประหยัดพลังงาน 
  ของประเทศและมีสัดส่วนลดลงจากปี ไฟฟ้าในครัวเรือน 
  ก่อนหน้าเล็กน้อย เฉลี่ย 343 2. ส่งเสริมการใช้หลอดไฟฟ้า 
  กิโลวัตต์-ชั่วโมง/คน แสดงให้เห็นว่า ประเภทประหยัดพลังงานและ 
  ประชาชนให้มีความร่วมมือร่วมใจใน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากแสดง 
  การประหยัดไฟฟ้าในภาคครัวเรือน ประสิทธิภาพการประหยัด 
  มากขึ้นกว่าเดิม และการด าเนิน พลังงานเบอร์ 5 
  นโยบายด้านพลังงานประสบผลส าเร็จ   
  สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคท่ีไม่ใช่ 1. สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพ 
  ครัวเรือนต่อ GPP ในปีปัจจุบันต่ ากว่า การใช้พลังงานให้แก่สถาน 
  ค่ากลางของประเทศ แต่มีปริมาณ ประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง 
  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหน้าเล็กน้อย เฉลี่ 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานใน 
  6,789 กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท สถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน 
  แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบก   
  สัดส่วนปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงใน 1. ลดการใช้ปริมาณน้ ามัน 
  ภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP เชื้อเพลิงให้น้อยลง เป็นการลด 
  ภาคอุตสาหกรรมในปีปัจจุบันสูงกว่า ต้นทุนซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต 
  ค่ากลางของประเทศ และมีสัดส่วน 2. ส่งเสริมเทคโนโลยีและ 
  เพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อนหน้า เฉลี่ย 614 เครื่องจักรที่ประหยัดน้ ามัน 
  ลิตร/ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงการใช้ เพ่ือให้มีพลังงานเหลือใช้ใน 
  น้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมที่ อนาคต 
  สูงมากข้ึน โดยใช้น้ ามันเป็นปัจจัยการ 3. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
  ผลิต และขณะเดียวกันน้ ามันเป็น เพ่ือลดการใช้พลังงานสิ้นเปลืองที่ 
  พลังงานประเภทสิ้นเปลืองที่มีราคา น าเข้าจากภายนอกประเทศ 
  สูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่มีปริมาณให้เหลือใช้ 4. ส่งเสริมการประหยัดน้ ามัน 
  ลดน้อยลงทุกวัน เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม 
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4. ประสิทธิภาพของภาครัฐ จังหวัดมีร้อยละของสถานพยาบาลที่ 1. สนับสนุนการรับรองคุณภาพ 
(Government Efficiency) ได้รับการรับรองคุณภาพ HA ในปี สถานพยาบาลและโรงพยาบาล 
  ปัจจุบันสูงกว่าค่ากลางของประเทศ 2. ผลักดันการจัดระบบบริหาร 
  เฉลี่ยร้อยละ 82.35 แสดงให้เห็นว่า และระบบการท างานใน 
  โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายมีการ โรงพยาบาลตามแนวทางที่ก าหนด 
  พัฒนาคุณภาพทั้งองค์กรอย่างมี ไว้ในมาตรฐานโรงพยาบาล 
  ระบบ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน 3. ส่งเสริมการใช้กระบวนการทาง 
  คือ การพัฒนาคุณภาพ การประเมิน วิทยาศาสตร์ และความคิด 
  คุณภาพ และการรับรองคุณภาพ สร้างสรรค์ในการปรับปรุง 
    ระบบงานของโรงพยาบาล 
  จังหวัดมีร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 1. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ 
  น้ าประปาในปีปัจจุบันต่ ากว่าค่ากลาง การอุปโภค-บริโภคในชุมชน 
  ของประเทศ แต่เพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อน 2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต 
  หน้า คิดเป็นร้อยละ 11.45 แสดงให้ น้ าประปาชุมชนและสร้างโอกาส 
  เห็นถึงการขาดน้ าประปาเพ่ือใช้ในการ การเข้าถึงบริการน้ าประปาของ 
  ด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน ภาครัฐอย่างท่ัวถึง 
  โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบทในบางพ้ืนที่ 3. ส่งเสริมการผลิตน้ าประปาผิว 
  ยังเข้าไม่ถึงระบบประปา ดินในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
  1. ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ 1. ส ารวจพื้นที่ท่ีมีความต้องการ 
  การอุปโภค-บริโภคในชุมชน การใช้ไฟฟ้า และชุมชนในพ้ืนที่ 
  2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 
  น้ าประปาชุมชนและสร้างโอกาส 2. สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
  การเข้าถึงบริการน้ าประปาของ 3. ส่งเสริมการผลิตพลังงานจาก 
  ภาครัฐอย่างท่ัวถึง ธรรมชาติในพ้ืนที่ห่างไกล และ 
  3. ส่งเสริมการผลิตน้ าประปาผิว พ้ืนที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการ 
  ดินในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ไฟฟ้าหลัก 
  ด้านพลังงาน โดยเฉพาะไฟฟูาในบาง   
  พ้ืนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง   
  จังหวัดเชียงรายมีคะแนนร้อยละของ 1. พัฒนาระบบและวาง 
  ประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ตในปี โครงข่ายอินเตอร์เน็ตให้ 
  ปัจจุบันต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
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  คิดเป็นร้อยละ 27.39 และเพ่ิมข้ึน 2. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ 

  จากปีก่อนหน้าเล็กน้อย แสดงให้เห็น อินเตอร์เน็ตให้แก่ประชาชนใน 
  ถึงยังมีประชากรที่ยังเข้าไม่ถึงระบบ พ้ืนที่ห่างไกลความเจริญ 
  อินเตอร์เน็ตเท่าท่ีควร   
  จังหวัดมีร้อยละภาษีท่ีท้องถิ่นจัดเก็บ 1. การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ 
  ได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุน ถูกต้องให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
  และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในปีปัจจุบัน เห็นความส าคัญของการเสียภาษี 
  สูงว่าค่ากลางของประเทศ แต่ลดลง และท าหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของ 
  จากปีก่อนหน้าเพียงเล็กน้อย คิดเป็น ประเทศ 
  ร้อยละ 12.26 แสดงให้เห็นว่าท้องถิ่น 2. พัฒนาระบบงานการจัดเก็บ 
  สามารถจัดเก็บภาษีได้มากข้ึนกว่าเดิม ภาษีรายได้ของหน่วยงานท้องถิ่น 
  ความสามารถในการเบิกจ่าย 1.เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
  งบประมาณของจังหวัดในปีปัจจุบันต่ า ของส่วนราชการ 
  กว่าค่ากลางของประเทศและลดลง 2.การประชุมชี้แจงการเบิกจ่าย 
  อย่างเห็นได้ชัดเจนจากปีก่อนหน้า คิด งบประมาณ และการหรือหรือ 
  เป็นร้อยละ 76.39 แสดงให้เห็นว่า แนวทางในการแก้ไขปัญหาการ 
  จังหวัดเชียงรายมีร้อยละการเบิกจ่าย เบิกจ่ายและการรายงานผลการ 
  งบประมาณท่ีลดลง และมีการเบิกจ่าย เบิกจ่าย 
  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 3. ส่งเสริมการวางแผนการ 
    เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม 
    ช่วงเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่มา : กลุม่งานยุทธศาสตรแ์ละขอ้มูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดเชียงราย, 2561 

3.1.๓  ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
-  ระบุทิศทางหรือนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ศักยภาพ (Product 

Champion) ของจังหวัด 
-  การวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมของจังหวัด 

(1)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร (Internal Factors) จังหวัด 
(2)  การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External Factors) การเมือง เศรษฐกิจ สังคม               

และวัฒนธรรม เทคโนโลยีและนวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓)  TOWS Matrix 
(4)  ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
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๑) โรงงานอุตสาหกรรม 

          ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายมีโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ (สะสม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 จ านวนทั้งสิ้น  2,070 โรงงาน เงินลงทุนรวม 19,847.21 ล้านบาท และ มีจ านวนคนงาน 15,408 คน 
โดยจ าแนกออกเป็นจ าพวกโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ดังนี้ 

จ าพวกที่ จ านวนโรงงาน จ านวนเงินทุน (ล้านบาท) จ านวนคนงาน 

1 1,074 224.13 1,764 

2 274 792.07 1,991 

3 722 18,831.01 11,653 

รวม 2,070 19,847.21 15,408 

ข้อมูล ณ วนัที่ 30 ธันวาคม  2562 

หมายเหตุ โรงงานจ าพวกที่ ๑ ได้แก่โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงาน
  ได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน  

           สาขาอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุด ๓ อันดับแรกของจังหวัดเชียงราย ได้แก่ 

  (๑) อุตสาหกรรมเกษตร ประกอบด้วยการผลิต ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ขิง กระเทียม 
ล าไย ลิ้นจี่ สับปะรด เป็นหลัก เช่น โรงสีข้าว รองลงมาได้แก่ โรงอบเมล็ดพืช และผลิตผลทางการเกษตร โรงงาน
ขิงดอง ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น 271 โรง เงินลงทุน 7,357.43 ล้านบาท คนงาน 4,235 คน 

  (๒) อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ประกอบด้วยกิจการเก่ียวกับห้องเย็น กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ดิน หรือ
ทรายที่ใช้ในการก่อสร้าง กิจการเก่ียวกับยาสูบ โรงน้ าแข็งฯลฯ ปัจจุบันมีจ านวนโรงงานทั้งสิ้น ๑65 โรง เงินลงทุน 
4,246.47 ล้านบาท คนงาน ๑,655 คน 

  (๓) อุตสาหกรรมอโลหะ ประกอบด้วย กิจการเกี่ยวกับการท าอิฐ ท่อ กิจการเกี่ยวกับซีเมนต์ 
คอนกรีตผสมเสร็จ ปัจจุบันมีโรงงานทั้งสิ้น 152 โรงงาน เงินลงทุน 1,480.73 ล้านบาท คนงาน 1,334 คน 

           สรุปสถานการณ์ด้านการลงทุนอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2562 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน (ธันวาคม 2561) มีดังนี ้

1. มีจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเพ่ิมขึ้น จ านวน 3 โรง หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 0.41 จ านวนเงินทุนเพ่ิมขึ้น 1,466.24 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.98 จ านวนคนงานเพ่ิมขึ้น  
2,217 คน หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.81   

  2. มีจ านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตขยายโรงงานเพ่ิมขึ้น จ านวน 2 โรงงาน หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.15 จ านวนเงินทุนเพ่ิมขึ้น 231,002,760 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.06 จ านวนคนงานเพ่ิมขึ้น 453 คน 
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.43 

  3. มีจ านวนโรงงานที่เลิกประกอบกิจการโรงงานมีจ านวน 1 โรง (เทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน 
ธันวาคม 2561 ไม่มีจ านวนโรงงานเลิกกิจการ) จ านวนเงินทุนลดลง 5,000,000 บาท หรือลดลงร้อยละ0.03 
จ านวนคนงานลดลง 7 คน หรือลดลงร้อยละ 0.04 
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2) การวิเคราะห์ SWOT 

 2.2.1 การประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอก 
 

โอกาส – Opportunities 
1. เป็นพื้นที่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือ-ใต้ ตามกรอบความร่วมมือ GMS 
2. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
3. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งและงบประมาณบริหาร

จัดการน้ า 
4. รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับ ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย และธุรกิจ

บริการสุขภาพ 
๕. นโยบาย THAILAND 4.0 ให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลในการเข้ามายกระดับการ

ประกอบธุรกิจ และส่งเสริมให้มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 
๖. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม (โซนนิ่งภาค

เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม) 
๗. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
๘. กระแสนิยมของผู้บริโภค เน้นอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 
๙. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมเส้นทาง R3A กับมิตรประเทศ 
 

 ข้อจ ากัด-Threats 
1. การน าสินค้าจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาแข่งขันกับผู้ประกอบการท้องถิ่น โดยเฉพาะพืชผักผลไม้

เมืองหนาว เป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการแข่งขันของจังหวัด 
2. กฎระเบียบทางค้า การขนส่งในกลุ่มประเทศ GMS ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจเท่าที่ควร 
3. การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศคู่ค้าในตลาดการค้าโลกมีมาตรการ

กีดกันทางการค้าท่ีไม่ใช่ภาษี 
4. เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ทรัพยากร

มนุษย์ที่มีคุณค่าเคลื่อนย้าย เข้า-ออก ภายในประเทศ 
5. ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม ปัญหาภาวะโลกร้อน ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภัยแล้ง 

อุทกภัย ดินถล่ม ภัยหนาว หมอกควันไฟป่า 
6. 
 
๗. 

ภาครัฐมีเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลชาวด่างด้าวเพ่ิมข้ึน เกิดโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า
ความไม่ปลอดภัยด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ผลกระทบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้ไม่สามารถควบคุมปัญหามลพิษได้ เช่น หมอกควันข้ามแดน 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีอันตราย สารเคมีการเกษตร บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร เป็นต้น 

๘. ภาวะคุกคามของระบบเศรษฐกิจ ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าความสมดุลระหว่าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้มีการดึงเอาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปใช้โดยไม่
ค านึงถึงผลกระทบ ท าให้ทรัพยากรเกิดความเสื่อมโทรมลงเรื่อย ๆ หน่วยงานต้องมีภาระในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องร้องเรียนมลพิษสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน 
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 2.2.2 การประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน 
 

จุดแข็ง-Strengths 
1 ท าเลที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยงกับประเทศ GMS มีเส้นทางคมนาคมสะดวก ทั้งทางน้ า ทางบก 

และอากาศ  
๒. มีพ้ืนที่การเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ และมีผลผลิตที่มีความโดดเด่น เช่น ข้าวหอมมะลิ กาแฟ ชา ล าไย 

ลิ้นจี่ สัปปะรดภูแล สับรดนางแล ปลานิล ส้มโอเวียงแก่น ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และโคขุน เป็นต้น 
๓. มีภูมิประเทศและภูมิภาคที่น่าอยู่ มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มี

ชื่อเสียง รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ สามารถเชื่อมโยงไปยังกลุ่ม 
ท่องเที่ยว GMS และกลุ่ม ASEAN +3 +6 

๔. มีผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าวิสาหกิจชุมชนที่มีคุณภาพเป็นเอกลักษณ์ ที่มีศักยภาพ และเป็นโอกาส 
ในการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน 

๕. มีวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ส าคัญ (ข้าว ข้าวโพด ชา ยางพารา ล าไย ลิ้นจี่ สับปะรด และ
ปลานิล) ที่มีปริมาณและคุณภาพท่ีเป็นที่ยอมรับ 

๖. มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ การแปรรูปสินค้าเกษตร/สินค้า OTOP เพ่ือเข้าสู่การเป็น
อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

๗. มีแรงงานฝีมือที่มีทักษะและมีศักยภาพจ านวนหนึ่งในการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 
๘. ภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายอยู่ใกล้กับตลาดขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการขนส่งและกระจาย

สินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

จุดอ่อน-Weaknesses 
๑. ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดินท ากิน

รายได้เฉลี่ยต่อคนต่ ากว่ารายได้เฉลี่ยของประเทศ ท าการเกษตรแบบขาดการบริหารจัดการ 
๒. ผู้ประกอบการ SME บางส่วนยังขาดศักยภาพในการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนทั้งในและ

ต่างประเทศ 
๓. ขาดแคลนแรงงานระดับล่าง ท าให้ต้องพ่ึงพาแรงงานต่างด้าว 
๔. มีปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาน้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ เป็นต้น 
๕. ขาดระบบบริหารจัดการสินค้า การสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้าที่เหมาะสมกับตลาดยังไม่เพียงพอ รวมถึง

การจัดการด้านการตลาดและกระจายสินค้า ทีย่ังไม่สามารถใช้ศักยภาพของสินค้าที่ผลิตได้อย่างเต็มที่ 
๖. สถานประกอบการอุตสาหกรรมบางส่วนยังขาดความรู้ในการยกระดับการประกอบธุรกิจเพ่ือเข้าสู่

มาตรฐานสากล 
๗. ประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนยังขาดความเข้าใจต่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ท าให้มีปัญหาการ

ร้องเรียน หรือคัดค้านการจัดตั้งโรงงานในบางพ้ืนที่ 
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2.3 TOWS Matrix สภาวะแวดล้อม 

 

 
            การประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน 

โอกาส – Opportunity 
1.  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้ งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
2. นโยบาย THAILAND 4.0 ให้ความส าคัญกับการใช้

เทคโนโลยีและดิจิทัลในการเข้ามายกระดับการ
ประกอบธุรกิจ และส่งเสริมให้มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

๓. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และ
การประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

๔. กระแสนิยมของผู้บริโภค เน้นอาหารเพ่ือสุขภาพมาก
ขึ้น และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 

๕. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อม
เส้นทาง R3A กับมิตรประเทศ 

อุปสรรค - Threats 
1. การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและ
อาหารของประเทศคู่ค้ า ในตลาดการค้า โลกมี
มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
2. เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าเคลื่อนย้าย เข้า-ออก ภายในประเทศ 
3. ผลกระทบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้ไม่
สามารถควบคุมปัญหามลพิษได้ เช่น หมอกควันข้าม
แดน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีอันตราย สารเคมี
การเกษตร บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร เป็นต้น 

จุดแข็ง-Strengths   
1. มีวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตรที่ส าคัญ (ข้าว 

ข้าวโพด ชา ยางพารา ล าไย ลิ้นจี่ สับปะรด และปลา
นิล) ที่มีปริมาณและคุณภาพท่ีเป็นที่ยอมรับ 

SO-1 : ยกระดับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้
นวัตกรรมให้มีศักยภาพสูงขึ้น 

ST-1 : พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับ
การก้าวไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา 

2. มีการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพ การแปรรูปสินค้า
เกษตร/สินค้า OTOP เพ่ือเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม
ขนาดย่อม 

3. ภูมิศาสตร์ของจังหวัดเชียงรายอยู่ใกล้กับตลาดขนาด
ใหญ่ที่สามารถรองรับการขนส่งและกระจายสินค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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            การประเมินสภาวะแวดล้อมภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 การประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน 

โอกาส – Opportuniti 
1.  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการจัดตั้ งเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย 
2. นโยบาย THAILAND 4.0 ให้ความส าคัญกับการใช้

เทคโนโลยีและดิจิทัลในการเข้ามายกระดับการ
ประกอบธุรกิจ และส่งเสริมให้มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

๓. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และ
การประกอบธุรกิจโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

๔. กระแสนิยมของผู้บริโภค เน้นอาหารเพ่ือสุขภาพมาก
ขึ้น และรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน 

๕. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อม
เส้นทาง R3A กับมิตรประเทศ 

อุปสรรค-Threats 
1. การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสินค้าเกษตรและ
อาหารของประเทศคู่ ค้ า ในตลาดการค้า โลกมี
มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี 
2. เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรีตาม
กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ทรัพยากร
มนุษย์ที่มีคุณค่าเคลื่อนย้าย เข้า-ออก ภายในประเทศ 
3. ผลกระทบจากประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้ไม่
สามารถควบคุมปัญหามลพิษได้ เช่น หมอกควันข้าม
แดน ขยะอิเล็กทรอนิกส์ สารเคมีอันตราย สารเคมี
การเกษตร บรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตร เป็นต้น 

จุดอ่อน-Weakness   
๑. 
 
๒. 
 
๓. 
 
 
 
๔. 
 
 

ผู้ประกอบการ SME บางส่วนยังขาดศักยภาพในการ
เชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศมี
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมือง เช่น ปัญหาขยะ ปัญหา
น้ าเสีย และมลพิษทางอากาศ เป็นต้น 
ขาดระบบบริหารจัดการสินค้า การสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าที่เหมาะสมกับตลาดยังไม่เพียงพอ รวมถึงการ
จัดการด้านการตลาดและกระจายสินค้า ที่ยังไม่สามารถ
ใช้ศักยภาพของสินค้าที่ผลิตได้อย่างเต็มท่ี 
สถานประกอบการอุตสาหกรรมบางส่วนยังขาดความรู้
ใ น ก า ร ย ก ร ะดั บ ก า ร ป ร ะก อบ ธุ ร กิ จ เ พ่ื อ เ ข้ า สู่
มาตรฐานสากล 

WT-1 : ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
กับเศรษฐกิจโลก 
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๓.๒ สาระส าคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ปี 2564 

๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างมีนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง
อย่างยั่งยืน 

๓.๒.๒ พันธกิจ   
๑) บูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ สร้างโอกาส และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขยาดย่อม วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
๒) สนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมี
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชนและสังคม 
๓) พัฒนาองค์กรและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง มีองค์ความรู้ และพัฒนาเครื่องมือ เพื่อน าไปใช้ในการส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๓  แนวทางการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  และค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ 
1)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 1 ยกระดับการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม

ให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
 เป้าประสงค์   

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ิมการใช้งานด้านดิจิทัลในการบริหารจัดการการผลิต
ในกลุ่ม SMEs เพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise: IDE) ลดปริมาณของ
เสียและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับการพัฒนามีมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจสูงขึ้น 
อย่างน้อยละร้อย ๑๐ 

 กลยุทธ์ / โครงการ  
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ยกระดับผลิตภาพ มาตรฐาน 
และนวัตกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการพัฒนาผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร
และอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวตักรรม 

 
 
- 

 
 

๑๐ 

 
 
- 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและ
เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมสู่ SME 4.0 ใน
พื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน * งบบูรณา
การภาค ขอผ่าน กยผ.สปอ. 

 
- 

 
๗.๘๓ 

 
- 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
และสังคมผูป้ระกอบการ 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรม
แปรรูปมูลค่าสงูเพื่อการส่งออกภาคเหนือ

 
 

- 

 
 

๗๐ 

 
 

- 
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ตอนบน 2 (ร่วมกับ ม.พะเยา) 
กลยุทธ์ที่ ๓ 
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
คลัสเตอรอ์ุตสาหกรรม 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการพัฒนาผูป้ระกอบการธุรกิจอาหาร
และอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวตักรรม 
(โครงการเดียวกับกลยุทธท์ี่ ๑) 
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2)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 2 พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการก้าวไปสู่
อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญา 

 เป้าประสงค์   
ปฏิรูปองค์กรภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิม
มูลค่าการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่เป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดการเพ่ิมการลงทุนด้านการวิจัยและ
พัฒนา และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 

 กลยุทธ์ / โครงการ  
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ปฏิรูปองค์กรภาครัฐและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องให้มีขีด
ความสามารถในการ
ด าเนินงานสูงขึ้น 

โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและ
เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมสู่  SME 4.0 ใน
พื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน แนวทางการ
พัฒนาด้านที่ 3 กลยุทธท์ี่ 1 
 

 
 
- 

 
 

7.83 

  
 

- 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
พัฒนาทักษะ องค์ความรู้
ของบุคลากรเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและ
เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมสู่  SME 4.0 ใน
พื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน (โครงการ
เดียวกับแนวทางการพัฒนาดา้นที่ ๓ กลยุทธ์
ที่ ๑) 

 
 
- 

 
 

10 
 

 
 
- 
 

 
 

3)  แนวทางการพัฒนาด้านที่ 3 ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในพ้ืนทีก่ับ
เศรษฐกิจโลก 

 เป้าประสงค์   
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารูปแบบการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทีส่ามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลก
และปรับเปลี่ยนสู่ห่วงโซ่ที่มีมูลค่าสูง พัฒนารูปแบบและเพ่ิมการใช้ดิจิทัลเพ่ือการจัดหาวัตถุดิบและการท าตลาด
ระดับโลก รวมทั้งเพ่ิมการขยายตัวของอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายไปยังตลาดต่างประเทศ 
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 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย    
จ านวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาให้มีระบบการผลิต หรือการบริหารจัดการ 
เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย 

 กลยุทธ์ / โครงการ  
    หน่วย : ล้านบาท 

กลยุทธ ์ โครงการ 
ปีงบประมาณ 

2563 (ถ้ามี) 2564 2565 
กลยุทธ์ที่ ๑ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย
เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของ
โลก 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการส่งเสริมและพฒันาขดี
ความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงราย 

 
- 

 
๔.๕ 

 
- 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
เชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาดสูส่ากลด้วยดิจิทลั 

โครงการที่ สอจ. ของบประมาณจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
• โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงบูรณา
การ เพื่อบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอาหาร
อย่างมีประสทิธิภาพ (Food Supply Chain 
Big Data) 

 
 

- 

 
 

๑๐ 

 
 

- 

 โครงการที่ สอจ. ขอรับการสนบัสนุน
งบประมาณกระทรวง  กรม 
• โครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและ
เกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมสู่  SME 4.0 ใน
พื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

 
 

- 

 
 

7.83 

 
 

- 
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ส่วนที่ 4   ภาคผนวก  

4.1 โครงการแบบย่อ (1 ชุด : ๑ โครงการ) 

๑. ชื่อโครงการ 
 

พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม 

๒. ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 
 
 

จากสถานภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 
17,713 บาทต่อเดือน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ร้อยละ 34.19 (ค่าเฉลี่ยของประเทศ = 
26,915 บาทต่อเดือน) โดยจังหวัดในกลุ่มมีรายได้ ดังนี้ 

- จังหวัดเชียงราย รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 14,497 บาทต่อเดือน เป็นล าดับที่ 77 ของ
ประเทศ 

- จังหวัดพะเยา รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 17,673 บาทต่อเดือน เป็นล าดับที่ 69 ของ
ประเทศ 

- จังหวัดน่าน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 17,886 บาทต่อเดือน เป็นล าดับที่ 68 ของ
ประเทศ 

- จังหวัดแพร่ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 21,796 บาทต่อเดือน เป็นล าดับที่ 43 ของ
ประเทศ 

อย่างไรก็ตามกลุ่มจังหวัดฯ มีศักยภาพในด้านการเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมเกษตร โดยปัจจุบันมีการแปรรูปพืชผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรขั้นต้น ที่มีมูลค่าเพิ่ม
ต่ า วัตถุดิบส าคัญในพ้ืนท่ี ได้แก่ ข้าว ชา กาแฟ สับปะรด และสมุนไพร 
ดังนั้น ภาคเอกชน โดยสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 2 และสถาบันการศึกษา
ในพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ในลักษณะ Center of Excellence 
(CoE) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม และอุทยานวิทยาศาสตร์ใน
พื้นที่ภาคเหนือ จึงเห็นควรพัฒนานวัตกรรมการผลิตเพื่อเพ่ิมมลูค่าสนิค้าเกษตรไปสูผ่ลิตภณัฑ์
เกษตรอุตสาหกรรมที่มมีูลคา่สูงและสร้างรายได้ใหเ้กษตรกร จึงขอรับการสนับสนุน “โครงการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ด้วยนวัตกรรมสู่ SME 4.0 ในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) (Food and Agro-Industry SMEs 
Innovative Driven Project for the Upper Northern Thailand 2)” มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนท่ี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารแปรรูปท่ีมีนวัตกรรมและมี
มูลค่าเพิม่สูงในภูมภิาค 

๓. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจในการเป็นผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เกษตรแปรรูปให้เกิดแนวคิดในการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิตัล 

2. เพื่อสร้างมุมมองและประสบการณ์ใหม่ในด้านอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปตาม
แนวโน้มความต้องการของโลกปัจจุบันและอนาคตให้กับผู้ประกอบการใหม่ 

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป
ได้น าองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจมาใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างเป็นระบบ 

4. เพื่อส่งเสริมใหผู้้ประกอบการใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปยกระดับของ
ธุรกิจโดยการน าระบบดจิิตลัมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างเปน็ระบบ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธ์
ของโครงการ 
 
 

1. เกิดผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย 

2. เกิดการน าระบบดิจติัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
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๕. ตัวชีว้ัดความส าเร็จ
ของโครงการ 
 
 

1. เกิดผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 จ านวนไม่น้อยกว่า 50 ราย 

2. เกิดการน าระบบดิจติัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

๖. ความเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด 

1. ด้านยุทธศาสตร์ชาติ: สอดคล้องและสามารถตอบสนองเป้าหมายในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

2. ด้านเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจ: เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยระยะสั้นมุ่งเพิ่มผลิตภาพในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 

3. ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองฯ): 
ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ท่ีมีเปา้หมายที่จะพัฒนาให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจ
สร้างสรรคม์ูลคา่สูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมภิาคลุ่มแม่น้าโขง” โดยยกระดับ
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในพ้ืนท่ีที่เป็นแหล่งผลติที่
ส าคัญ 

๗. ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

๘. กิจกรรมที่ส าคัญ 
 
 
 
 
 

จัดฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กลุม่ทายาทธุรกิจ และกลุ่มนักศึกษาที่มีความสนใจเป็น
ผู้ประกอบการ จ านวน ๕๐ ราย ตามหัวข้อดังนี้ 

- การสร้างแรงบันดาลใจในการเปน็ผู้ประกอบการอาหารให้ประสบความส าเร็จ 

- การสร้างแนวคิดทางธุรกจิอุตสาหกรรมอาหารในยุค Digital  

- การวางแผนธุรกิจ 

- การน าเสนอแนวคิดทางธุรกจิเพือ่การลงทุน 

(ระยะเวลาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๕๐ ช่ัวโมง) 

๙. งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

1. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 
2. สภาอุตสาหกรรมกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
4. มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรมสู่ SME 4.0 
ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการ 

และเหตุผล 

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการประชุม
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ณ หอประชุม
นานาชาติ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 
ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
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หัวข้อ รายละเอียด 

พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานภาครั ฐและเอกชนในพื้นที่ที่ เ กี่ ยวข้อง ร่ วมกันขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม SMEs 4.0 ให้มี
คุณภาพตามแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ
ตอนบน โดยให้มีการบูรณาการกับโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารของประเทศ 
รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ระบบ Online ให้เกิดประโยชน์  

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีผลิตผลด้านการเกษตรกรรมเป็นจ านวน
มาก และมีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร ซึ่งมี
สัดส่วนการประกอบกิจการประมาณร้อยละ 50 ของโรงงานทั้งหมดในพื้นที่ 
โดยมีวัตถุดิบท่ีส าคัญ ได้แก่ ข้าว ชา กาแฟ สัปปะรด ล าไย ถ่ัว เป็นต้น ถือเป็น
พื้นที่ซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ระบบเกษตรอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก 
อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนยังพบปัญหาราคาตกต่ า จึงมี
ความจ าเป็นที่จะต้องท าการแปรรูปผลผลิตดังกล่าวโดยเช่ือมโยงการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เข้ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลติทางการเกษตร ให้สามารถเช่ือมโยงไปสู่ตลาดและ
ผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน ให้มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจเชื่อมโยงสู่สากล 

3.2 เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ให้มีมูลค่าเพิ่มสูง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคใน
อนาคต  
3.3 เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์อาหารแปร
รูปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

4. เป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. ผลิตภณัฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้รับ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความตอ้งการและแนวโนม้ของโลกปัจจุบนัและ
อนาคต จ านวน 100 ผลิตภัณฑ ์

2. ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปได้รับความรู้ใน
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้อง
กับความต้องการและแนวโนม้ของโลกปัจจุบันและอนาคต จ านวน 100 ราย 

5. ความเชื่อมโยงกับทิศทางการพฒันา
ภาคเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มสูง 

แนวทาง การแปรรูปและสร้างมลูค่าเพิ่ม (ส่งเสริมและสนับสนุนการน าการ
วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี มาใช้ในการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิม่) 

6. กิจกรรมที่ส าคญัของโครงการ 1. จัดสัมมนาสรา้งพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการอาหารเชิง
นวัตกรรมให้ประสบความส าเร็จ (2 วัน) จ านวน 100 ราย  

- ให้ความรู้เกี่ยวกับ Trend ของอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 

- การเสวนาและสร้างแรงบันดาลใจ 
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หัวข้อ รายละเอียด 

- ศึกษาดูงานสถานประกอบการ/สถาบันท่ีเกี่ยวข้อง 

    - การเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนา 

2. พัฒนาผลิตภณัฑโ์ดยแนวคดินวัตกรรมเพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม (10 man-day) 
จ านวน 100 ผลิตภัณฑ ์

- ให้ความรู้หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหต้รงกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

- ให้ค าปรึกษาแนะน าการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้เข้มแข็ง 

- การพัฒนาผลติภณัฑ์ด้วยนวตักรรม 

    - การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑใ์หม่ 

3. จัดกิจกรรมน าเสนอผลติภณัฑต์้นแบบเพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและ
การลงทุนการธุรกจิร่วมระหว่างผูป้ระกอบการกับผู้ซื้อท่ีมีศักยภาพ (2 
ครั้ง) 

- จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Demo Show) ในงานแสดงสินค้าท่ีมคีวาม
เกี่ยวข้อง 1 ครั้ง  

    - น าเสนอผลิตภัณฑเ์พื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทนุ 
(Pitching) 1 ครั้ง 

4. จัดสัมมนาสรุปผลการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในพ้ืนท่ี (1 วัน) จ านวน 100 ราย 

- น าเสนอผลการพัฒนา และแนวคิดในการต่อยอด 

- เสวนาทิศทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูปเพื่อ
สร้างความเข้มแข็งในพื้นที ่

    - สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเพื่อ
ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในพ้ืนท่ี 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ ล าพูน 
ล าปาง และแม่ฮ่องสอน 

8. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

9. งบประมาณ 7,831,800 บาท (เจ็ดลา้นแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

10. ผลผลติ (output) 1. ผลิตภณัฑ์อาหารและเกษตรแปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนได้รับ
การพัฒนาให้สอดคล้องกับความตอ้งการและแนวโนม้ของโลกปัจจุบนัและ
อนาคต จ านวน 100 ผลิตภัณฑ ์

2. ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปได้รับความรู้ใน
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ เพื่อให้สอดคล้อง
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หัวข้อ รายละเอียด 

กับความต้องการและแนวโน้มของโลกปัจจุบันและอนาคต จ านวน 100 ราย 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) 1. ผลิตภณัฑเ์กษตร เกษตรแปรรปู และอาหารของกลุม่จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ได้รับการยอมรับในด้านคณุภาพและมาตรฐานการผลิตจากผู้บริโภค
ทั้งในและต่างประเทศ 

2. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน มีผู้ประกอบการในกลุม่อุตสาหกรรมอาหาร
แปรรูปท่ีมีศักยภาพสูง สามารถแข่งขันได้ในตลาดระดับสากล 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  กิจกรรมหลกั  การเพ่ิมศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปมลูค่าสูงเพ่ือการส่งออก
ภาคเหนือตอนบน 2 

๒.  หลักการและเหตุผลและความส าคัญ เนื่องจากภาคการเกษตรของไทยเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ส าคัญของประเทศ เป็นรากฐานของการสร้างความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศและของโลก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในภาคการผลิต
ทางการเกษตร เมื่อพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตของภาคเกษตรในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 พบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรขยายตัวเฉลี่ย
อยู่ท่ีร้อยละ 3.94 ต่อปี และในช่วงแผน พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 11 อัตรา
การเติบโตของภาคเกษตร มีแนวโน้มชะลอตัวลงเรื่อย ๆ จนกระทั่งในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ภาคการเกษตรขยายตวัเพียงร้อยละ 0.10 ต่อปี 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และ
ภัยธรรมชาติที่ค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรยังคงมีบทบาท
ส าคัญกับการพัฒนาประเทศในหลายมิติ เนื่องจากการส่งออกสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์สามารถสร้างรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็น
มูลค่าสูงในแต่ละปี และเมื่อพิจารณาสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค
เกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ โดยพบว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีสัดส่วนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
11.05 เพิ่มขึ้นจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ซึ่งมีสัดส่วนเฉลี่ย ร้อยละ 
8.98 ทั้งนี้ การพัฒนาภาคเกษตรในอนาคตต้องเผชิญกับบริบทการ
เปลี่ยนแปลงจากความเปราะบางหรือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่จะ
ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศรวมถึง   กฎกติกาการค้าใหม่
ของโลก การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก ปัญหา
ภายในประเทศบางประการที่เป็นข้อจ ากัดส าคัญต่อการพัฒนาการเกษตร
ของประเทศ แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน รวมถึง
การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
การเมือง และการพัฒนาในระดับภูมิภาคต่างๆ จ าเป็นต้องมีการ
เตรียมการเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559) 
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 การก าหนดกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนา
การเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้เน้น
ความต่อเนื่องกับแผนท่ีผ่านมา โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเกษตรกรให้
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างสมดุล มีการรวมกลุ่มเป็นสถาบันเกษตรกรใน
ชุมชนต่าง ๆ เพื่อผลักดันใหส้ามารถด าเนินงานในรูปของธุรกิจเกษตรที่
สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูพิลอดุลยเดชฯ มาขยายผลและประยุกต์ใช้
อย่างต่อเนื่องการพัฒนาการเกษตรในระยะต่อไป ถือเป็นก้าวส าคญัของการ
พัฒนาประเทศจากวิถีการท าเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การบริหารจดัการ
การเกษตรแบบสมัยใหม่ โดยอาศยัเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนการ
ผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งถือเป็นการขบัเคลื่อนในช่วง 5 ปีแรก (พ.ศ. 2560 – 
2564) ของยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณร์ะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 
2579) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และการพัฒนาประเทศ
ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1) เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย ของพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือก เน้นข้าวหอมมะลิ ไม้ผลและ
พืชผัก ที่มีการเจรจาซื้อขายล่วงหน้า ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
โดยพัฒนาตั้งแต่การพัฒนากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ การตรวจ
รับรองตามมาตรฐาน ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
เกษตรหลักของแต่ละจังหวัด เพื่อยกระดับสินค้าอาหารปลอดภัยสู่ตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ 

2) เพื่อพัฒนาด้านการเพิ่มรายได้ของผู้ประกอบการ เกษตรกร ภาคเอกชน 
ตลอดจนแก้ไขผลผลิตเกษตรมีปัญหาด้านการตลาดรับซื้อ  โดยโครงการนี้จะมี
การส่งเสริมการปลูกพืชที่สร้างรายได้และผลตอบแทนสูงกว่า  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานของผลิตผลการเกษตรใน
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เตรียมความพร้อมให้เกษตรกรผู้ปลูก รวมกลุ่มเพื่อ
เช่ือมโยงเครือข่าย พัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาดและการแปรรูป 
นอกจากนั้น ยังได้เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน 

3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการ เกษตรระหว่างเกษตรกร ชุมชน 
ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ี และความร่วมมือระหว่างภาครัฐโดยการท างานแบบบ
รูณาการกันทั้งผู้ผลิตที่เป็นเกษตรกรต้นทางจนถึงผู้ประกอบการและการตลาด
ปลายทาง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรและ
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 

4. แนวทางการด าเนินงาน 
 

กิจกรรมย่อยที่ 1 ให้การปรึกษาแนะน าเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตผลผลติทาง
การเกษตร โดยพัฒนาผลติภณัฑ์ให้ได้มาตรฐานและ
ตรงตามความต้องการของตลาดทัง้ในและ
ต่างประเทศ  
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กิจกรรมย่อยที่ 2 สร้างโรงงานต้นแบบการแปรรูปสินค้าเกษตรมูลคา่สูง 
เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวตักรรมในการผลิต
สินค้าเกษตรแปรรูปในพ้ืนท่ีกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๒  

กิจกรรมย่อยที่ 3 จัดกิจกรรมจับคูธุ่รกิจเกษตรอตุสาหกรรมเชื่อมโยงสู่
ตลาดทีม่ีศักยภาพ และพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวเชิง
เกษตร เพื่อสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ และพัฒนา
คุณภาพชีวิตชุมชน                  

กิจกรรมย่อยที่ 4 การบริหารจัดการ และติดตามประเมินผลโครงการ 

5. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ เกษตรกร ผู้ประกอบการ หรือผู้ร่วมโครงการ ไดร้ับการพัฒนาด้านการเกษตร
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยท าให้ประชาชนท่ีร่วมโครงการมี
รายได้ครัวเรือนของเกษตรกร/ผู้รว่มโครงการ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 5,000 
บาท/ป ี

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบาย
รัฐบาล  

เช่ือมโยงและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภาค แนวทางที่2 การ
พัฒนาศักยภาพการเกษตรและ แนวทางที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 2 : 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเขม้แข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตรและอุตสาหกรรม 

7.  ระยะเวลา 1 ปี  

8.  ผลลัพธ์ 1) เกษตรกรและผู้ประกอบการไดร้ับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการผลิต
และการแปรรูปเพื่อการส่งออกในด้านการผลติสินค้าและอาหารปลอดภัย  
2) มีการพัฒนาดา้นการผลติสินคา้และอาหารปลอดภัยเพื่ออุตสาหกรรม
การส่งออกของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีการพัฒนาแบบบรณูา
การทั้งภาครัฐ เอกชน ประเกษตรกรผู้ผลิตอย่างเป็นรูปธรรมและเพิ่มขีด
ความสามารถในการขยายตลาดสง่ออกของสินค้าและอาหารปลอดภัยโดย
มีสินค้าท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อการส่งออก 
3) มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการแปรรปูเพื่อการส่งออกและการ
พัฒนาหน่วยงานเพื่อรองรับการตรวจวัดสินค้าทางด้านอุตสาหกรรม
ส่งออก 
4) มีการรวมกลุม่เกษตรกรดา้นการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก  โดย
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
จัดการพืชได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  และเกิด
เครือข่ายการค้าขายเพื่ออุตสาหกรรมส่งออกในเขตภาคเหนือตอนบน 2  
5) เพิ่มขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการองค์ร่วมระหว่างเกษตรกร 
ภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคเอกชนในจังหวัดและระหว่างจังหวัด ในการผลิต
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พืชในกลุ่มพืชเศรษฐกิจเพื่อการส่งออกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
9. งบ 

ประมาณ  

70,000,000 บาท 

10. ผู้รับ ผิดชอบ หน่วยงานรับผดิชอบหลัก :   มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชียงราย แพร่ น่าน                              

11. หน่วยงาน         ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ในพื้นที ่

 

หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
ของจังหวัดเชียงราย 

๒.  ความส าคัญของโครงการ หลักการและ
เหตุผล 

ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ในการ
ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ณ 
หอประชุมนานาชาติ ๔๐ ปี มหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงราย ให้กระทรวง
อุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมอาหาร และเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม SMEs 4.0 ให้มี
คุณภาพตามแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารในเขตภาคเหนือ
ตอนบน ๒ โดยใหม้ีการบรูณาการกับโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารของ
ประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ระบบ Online ให้เกิด
ประโยชน์  

จังหวัดเชียงราย มผีลติผลด้านการเกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก และมี
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร ซึ่งมสีดัส่วน
การประกอบกิจการประมาณร้อยละ 50 ของโรงงานท้ังหมดในพื้นที่ โดย
มีวัตถุดิบที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ชา กาแฟ สัปปะรด เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนยังพบปญัหาราคาตกต่ า จึงมี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องท าการแปรรปูผลผลติดังกล่าวเพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม 
โดยเช่ือมโยงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ๓.๑ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ให้มีขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจเช่ือมโยงสู่
สากล 

๓.๒ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตอาหารแปรรูปของจังหวัดเชียงราย ให้
มีมูลค่าเพิ่มสูง และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต 

๓.๓ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปของจังหวัดเชียงรายในการเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
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๔.  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  ๔.๑ จ านวนผู้ประกอบการทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้ในการ
ยกระดับมาตรฐานในกระบวนการผลิตหรือการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า 
๕๐ ราย 

๔.๒ จ านวนสถานประกอบการทีไ่ด้รับการพัฒนาใหม้ีมาตรฐานใน
กระบวนการผลติหรือการบริหารจดัการ ไม่น้อยกว่า ๓๐ แห่ง 

๔.  พ้ืนที่เป้าหมาย  จังหวัดเชียงราย 

๕.  กิจกรรมหลกั  

๕.๑ กิจกรรมหลกัที่ ๑ 

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานประกอบการ (เน้นสถานประกอบการด้านเกษตร เกษตรแปรรูป 
และอาหาร) จ านวน ๑ ครั้ง / ๕๐ ราย 

๕.๒ กิจกรรมหลกัที่ ๒ วินิจฉัยสถานประกอบการเพื่อการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
ผลิตและการบรหิารจดัการโดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน ๓๐ กิจการ กิจการละ 
๒ ครั้ง 

๕.๓ กิจกรรมหลกัที่ ๓ 

 

 

ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญด้านการยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตและการบรหิารจัดการ รวมทั้งการเตรียมเอกสารเพื่อขอ
รับรองมาตรฐาน จ านวน ๓๐ กิจการ กิจการละ ๑๐ ครั้ง 

๕.๔ กิจกรรมหลกัที่ ๔ 

 

จัดงานแถลงข่าวและประชาสัมพนัธ์ เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงาน และ
มอบรางวัลส าหรับสถานประกอบการที่ไดร้ับการยกระดับมาตรฐานใน
จังหวัดเชียงราย จ านวน ๑ ครั้ง มผีู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ราย  

๖.  หน่วยงานด าเนินงาน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 

๗.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 - ๓๐ กันยายน ๒๕๖4 

๘.  งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สีล่้านห้าแสนบาทถ้วน) 

จากงบพัฒนาจังหวัดเชียงราย 

๙.  ผลผลิต (output) สถานประกอบการในจังหวัดเชียงรายได้รับการยกระดับให้มมีาตรฐานใน
กระบวนการผลติหรือการบริหารจดัการ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓๐ แหง่ 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ผลิตภณัฑ์จากสถานประกอบการในจังหวัดเชียงรายได้ความเช่ือมั่นจาก
ผู้บริโภคว่ามีคณุภาพและมาตรฐานเป็นท่ีน่าเชื่อถือ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

1.  ชื่อโครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงบูรณาการ เพื่อบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อาหารอย่างมีประสิทธิภาพ (Food Supply Chain Big Data) 

2.  หลักการและเหตุผล จากสถานภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 17,713 บาทต่อเดือน ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
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ประเทศ ร้อยละ 34.19 (ค่าเฉลี่ยของประเทศ = 26,915 บาทต่อ
เดือน) โดยจังหวัดในกลุ่มมีรายได้ ดังนี้ 

- จังหวัดเชียงราย รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 14,497 บาทต่อ
เดือน เป็นล าดับท่ี 77 ของประเทศ 

- จังหวัดพะเยา รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 17,673 บาทต่อเดือน 
เป็นล าดับที่ 69 ของประเทศ 

- จังหวัดน่าน รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 17,886 บาทต่อเดือน 
เป็นล าดับที่ 68 ของประเทศ 

- จังหวัดแพร่ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน 21,796 บาทต่อเดือน 
เป็นล าดับที่ 43 ของประเทศ 

อย่างไรก็ตามกลุ่มจังหวัดฯ มีศักยภาพในด้านการเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร โดยปัจจุบันมีการแปรรูป
พืชผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรขั้นต้น ที่มีมูลค่าเพิ่มต่ า วัตถุดิบส าคัญใน
พื้นที่ ได้แก่ ข้าว ชา กาแฟ สับปะรด และสมุนไพร 

ดังนั้น ภาคเอกชน โดยสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ คือ มหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในลักษณะ Center of Excellence (CoE) 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม และ
อุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือ จึงเห็นควรพัฒนานวัตกรรมการ
ผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมที่มี
มูลค่าสูงและสร้างรายได้ให้เกษตรกร จึงขอรับการสนับสนุน “โครงการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป ด้วยนวัตกรรมสู่ SME 
4.0 ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
(Food and Agro-Industry SMEs Innovative Driven Project for 
the Upper Northern Thailand 2)” มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารแปรรูปที่มี
นวัตกรรมและมีมูลค่าเพิ่มสูงในภูมิภาค 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการจ าหน่าย
ทางด้านการเกษตรและอาหารของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
2. เพื่อเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารให้เกิดศักยภาพในการด าเนินธุรกิจใน
พื้นที ่
3. เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์อาหาร

แปรรูปของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ในการเข้าถึงผู้บริโภคได้
อย่างเหมาะสม 

4. แนวทางการด าเนินงาน จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลอัจฉรยิะ (Food Supply Chain Big Data) ของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ที่มีข้อมูลเชิงลึกของผลผลิตเป้าหมาย
ซึ่งสามารถน ามาใช้วิเคราะห์และบริหารจดัการในดา้นการผลติ 
การตลาด และการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวนไม่น้อย
กว่า ๑๐,๐๐๐ ชุดข้อมูล 

5.  ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
  

1. เกิดฐานข้อมูลอัจฉริยะที่สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการ
ผลิตและการจ าหน่ายทางด้านการเกษตรและอาหาร ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ฐาน  

2. ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานเกษตรและอาหารของกลุ่มจังหวัด
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ภาคเหนือตอนบน ๒ และผู้ที่ เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลอัจฉริยะได้ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ ราย 

6.  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร ์
  

1. ด้านยุทธศาสตร์ชาติ : สอดคล้องและสามารถตอบสนองเป้าหมายใน
ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
2. ด้านเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจ : เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยระยะสั้นมุง่เพิ่มผลติภาพใน
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร   แปรรูป 
3. ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ยุทธศาสตร์

การพัฒนาภาค เมืองฯ) : ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
ที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง” โดย
ยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าในพ้ืนท่ี ท่ีเป็นแหล่งผลิตที่ส าคัญ 

7.  ระยะเวลา 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

8.  ผลลัพธ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ มีฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารที่สามารถตอบสนองผู้ประกอบการและผู้
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

9. งบประมาณ 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
10. ผู้รับผิดชอบ 1. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน 

2. สภาอุตสาหกรรมกลุม่จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
4. มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

4.2  ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ อก. แผนปฏิบัติราชการ สปอ. และปฏิบัติการ  
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ปี 2564 
 

 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป ี
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป ี 
(พ.ศ. ๒๕63 - ๒565) ของ สปอ. 

แผนพัฒนาจังหวัด 
ปี  25๖๑ – 2565 

แผนยุทธศาสตร์ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย ปี  2564 

วิส
ัยท

ัศน
 ์ ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0    

เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทย ให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น            
ร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565 

เชียงรายเมืองแห่งความสุข 
สะอาด ปลอดภัย น่ายล 

เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนา
อุตสาหกรรมอย่างมีนวัตกรรม 
มุ่งเน้นการสร้างผู้ประกอบการให้
มีความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 1

 

การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ
เข้มแข็ง 

การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผน 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิง
นิเวศ และเชิงสุขภาพ โดย
ด ารงฐานวัฒนธรรมล้านนา 

ยกระดับการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมให้
มีศักยภาพสูงขึ้น 
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ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 2

 

การพัฒนาปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการลงทุน               
และการพัฒนาอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างศักยภาพของธุรกจิ
อุตสาหกรรม 

การส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนานวัตกรรม เพือ่ยกระดับ
สินค้าเกษตร ภายใต้แนวทาง
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
เพื่อรองรับการก้าวไปสู่
อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วย
ปัญญา 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 3

 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตร                
กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ด ารงความ
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมในพื้นที่กับ
เศรษฐกิจโลก 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ 4

 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันด้านการค้าการ
ลงทุนและบริการโลจิสติกส ์
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่ม
อาเซียน+6 และ GMS 

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ ๕

 

  การรักษาความมั่นคงและ
ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และการเสริมสร้าง
จิตส านึกความรกัสถาบันหลัก
ของชาติ 

 

ปร
ะเ

ด็น
กา

รพ
ัฒน

า  
ด้า

นท
ี่ ๖

 

  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้
ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 

 

 
 4.3 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สอจ. ตามแผนพัฒนา

จังหวัด  
 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงรายตามบทบาทและภารกิจที่จังหวัดมอบหมายให้อย่างครบถ้วน 

 4.4 ข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา พ.ศ. 2563 ของ สอจ.ตาม
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด พ.ศ. 2563 

 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงรายได้เสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้งในระดับจังหวัด และระดับกลุ่มจังหวัด และได้
มีการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

---------------------------------------------------------------------- 


