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แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๒ 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒   
ระยะ 5 ปี  (๒๕๖6 – 2570) 

ส่วนที ่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  มีศักยภาพในด้านที่ตั้ง  สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  (GMS)  และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)  มีวัฒนธรรม  
ประเพณ ี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออกที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าหัตถกรรมอุตสาหกรรม/สินค้าชุมชน  เป็นฐานการผลิตสินค้า
เกษตร  โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ยางพารา  ชา  กาแฟ  และผลไม้  (ลิ้นจี่  
ลำไย)  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลาย  นอกจากนั้น  สามารถที่จะพัฒนาเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวกับประเทศในกลุ่ม  GMS  และ  AEC  ทั้งทางบก  ทางน้ำ  และทางอากาศ ประกอบกับมี
สถาบันการศึกษาหลายระดับ  พร้อมรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่หลากหลาย  เหมาะแก่การประกอบ
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมเข้ามาท่องเที่ยวในกลุ่ม
จังหวัดเป็นจำนวนมาก  แต่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรมมากขึ้น  ทำให้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติถูกทำลายลง  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  มีพื้นที่ราบที่เหมาะสมแก่การทำเกษตรกรรม  แต่
ผู้ประกอบการและผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรมีรูปแบบการประกอบอาชีพเลียนแบบขาดความหลากหลาย  ส่งผล
ให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ และยังขาดความร่วมมือการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการแข่งขัน  

 ดังนั้น  ในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  “เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป  อาหาร  และสมุนไพร  ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”  เพื่อทำการยกระดับ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  อาหาร  และสมุนไพร  ของกลุ ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ให้มีขีด
ความสามารถในแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม  โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาไว้  ๒  ด้าน  ได้แก่ 
  ๑)  แนวทางการพัฒนาด้านที่  ๑  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและอาหาร  มีเป้าประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขันระดับสากล 
  ๒)  แนวทางการพัฒนาด้านที่  ๒  สร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบนพื้นฐาน
ของภูมิปัญญาสร้างสรรค์  มีเป้าประสงค์ในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรโดยต่อยอดจากภูมิปญัญา
ท้องถิ่น และมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที ่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน  ๓  ระดับ  ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่
  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๐ 
 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนระดับที่ ๑) 

 ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  (๑) เป้าหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  ส่งเสริมและสนับสนุนการเตรียมความพร้อม
ในการรับมือและสร้างโอกาสจากความท้าทายที่เกิดข้ึนจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่  ๔  (Industry  ๔.๐)  
โดยมุ่งเนน้สร้างอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูป่ระเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีแห่งอนาคต  รวมถึง  การสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการที่เหมาะสม  และสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๒) ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  (๑) เป้าหมาย  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
  (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
  (๓) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
ยุคใหม ่  ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความสามารถใน
การแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน  โดยมีนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ  เป็นผู้ประกอบการที่  “ผลิตเก่ง  ขาย
เก่ง”  หรือ  “ซื้อเป็น  ขายเป็น”  บริการเป็นเลิศ  สามารถขยายการค้าและการลงทุนไปต่างประเทศ  รวมทั้ง  
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาลในการประกอบการ 

 ๒.๒ แผนระดับที่  ๒  (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง)  

 ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 ๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
  ⚫ เป้าหมายที่  ๑  การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม 
และบริการ 
  ⚫ เป้าหมายที่  ๒  ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมขึ้น 
  ⚫ การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ  มุ่งเน้นการสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมและ
บริการ  โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรม และบริการ  ทั้งด้านบุคลากร  การ
สร้างนวัตกรรม  การปรับปรุงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันจะพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรม
และบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง และสร้างโอกาสให้มีการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่  รวมถึง  การสนับสนุน
ให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโต  สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง  
ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
 ๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
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  ⚫ แนวทางการพัฒนา  สนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการ
ตลอดห่วงโซ่มูลค่า  โดยผลักดันให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ  และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 
  ⚫ เป้าหมายของแผนย่อย  ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล  ในด้าน
ความพร้อมในอนาคตดีขึ้น 
  ⚫ การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 
   ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมศักยภาพและความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ  เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพของธุรกิจ  สร้างแพลตฟอร์มสำหรับเศรษฐกิจ
ในอนาคต  สร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชน  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ข้อมูล  และ
ปัญญาประดิษฐ์  สำหรับภาคการผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างนวัตกรรม และดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ 
ผลักดันให้ผู้ประกอบการได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล และสร้างคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เพ่ือขยายธุรกิจให้ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า  การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ
ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้  สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  เอกชน  และสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ และสนับสนุนการใช้ข้อมูลเปิดที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการศึกษา  การวิจัยและ
พัฒนา  และการต่อยอดทางธุรกิจ  พร้อมทั้ง  การสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรู้เพ่ือรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล  ข้อมูล  และปัญญาประดิษฐ์  รวมทั้ง  อุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยี
เหล่านี้  และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญจากท่ัวโลกให้มาทำงานในไทย  ตลอดจน  ให้ความ
ช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วของเทคโนโลยี 

 ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ  ด้านเศรษฐกิจ 

 ๑) เรื่อง/ ประเด็นการปฏิรูป  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน 
  แผนการปฏิรูปประเทศด้าน  อุตสาหกรรมที่เป็นเลิศ 
  เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่  ๓  :  อุตสาหกรรมอาหาร 
 ๓) กิจกรรม 
  การพัฒนากระบวนการทำงานตามกลุ่มประเภทอาหาร  (Segmented)  แบบบูรณาการ  
การยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าสูง  และการประชาสัมพันธ์อาหารไทย 
 ๔) เป้าหมายกิจกรรม 
  (๑) เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการวางแผนและการดำเนินการของ
อุตสาหกรรมอาหาร 
  (๒) เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 
  (๓) เพ่ิมผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร  ของภูมิภาค  CLMV 

  

 

 



 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๕ 

 ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 

 ๑) วัตถุประสงค์ที่  ๓  เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง  แข่งขันได้  มีเสถียรภาพ  และมีความยั่งยืน  
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  สร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน  อาหาร  และน้ำ 
 ๒) เป้าหมายรวมที่  ๓  ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  โครงสร้างเศรษฐกิจ
ปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล  มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ  ผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ  มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น  และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการ  ฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  รวมทั้ง  กระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ  โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ  
๕  ต่อปี  และมีปัจจัยสนับสนุน  อาทิ  ระบบโลจิสติกส์  พลังงาน  และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการ
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 
 ๓) ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

  (๑) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่  ๒  การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

  (๒) แนวทางการพัฒนาที่  ๓.๒.๒  การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

  (๓) แนวทางการพัฒนาที่  ๓.๒.๑  การพัฒนาภาคการเกษตร 

 ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ 

 ๑) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่  ๓.๗.๑๘  การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 
 ๒) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รองรับนโยบายที่  ๑๒  :  เสริมสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ำ 
 ๓) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  ประเทศไทยมีความม่ันคงและปลอดภัยในด้านอาหารและน้ำ  
มีคุณภาพตามหลักโภชนาการอย่างเพียงพอและยั่งยืน 
 ๔) ตัวชี้วัด  พ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึน 
 ๕) กลยุทธ์  ส่งเสริมการวิจัย  การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทางอาหาร  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยของอาหารควบคู่กับการรักษาหรือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ  
และเพ่ิมผลิตภาพ  รวมทั้ง  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๓ แผนระดับที่  ๓  ที่เกี่ยวขอ้ง  

 ⚫ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย  ๔.๐  ระยะ  ๒๐  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)   
  โดย  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ⚫ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
  โดย  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ⚫ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร  พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๗๙ 
  โดย  สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
  



 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๖ 

 ⚫ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
  โดย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ⚫ แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกระทรวงอุตสาหกรรม  พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
  โดย  สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
 ⚫ แผนปฏิบัติราชการระยะ  ๓  ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕)  ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ⚫ แผนปฏิบัติราชการรายปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
 ⚫ แผนปฏิบัติการ  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
 ⚫ แผนปฏิบัติการ  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 
 ⚫ แผนปฏิบัติการ  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 
 ⚫ แผนปฏิบัติการ  ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 
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แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๗ 

ส่วนที่  ๓ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  ตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี  (พ.ศ.๒๕๖6-2570) 

 ๓.๑ การประเมินสถานการณ์  ปัญหา  และความจำเป็นของแผนปฏิบัติการด้านการ
  พัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ปี ระยะ 5 ปี              
(พ.ศ.2566-2570) 

 ๓.๑.๑  ข้อมูลสภาพทั่วไปของกลุ่มจังหวัด 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ประกอบด้วย  จังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน  
อยู่ทางตอนบนของประเทศระยะทางจากกรุงเทพมหานคร  ๗๘๕  กิโลเมตร  มีชายแดนด้านเหนือติดกับประเทศ
เมียนมาร์  ระยะทาง  ๑๓๐  กิโลเมตร  (เป็นแนวภูเขา  ๑๐๐  กิโลเมตร  และเป็นแนวแม่น้ำ  ๓๐  กิโลเมตร  
คือ  ส่วนที่เป็นแม่น้ำกกและแม่น้ำรวก)  ชายแดนด้านตะวันออกติดกับ สปป.ลาว  ระยะทาง  ๔๓๗  กิโลเมตร  
(เป็นแนวภูเขายาว  ๒๑๙  กิโลเมตร  และแนวแม่น้ำโขงยาว  ๒๑๙  กิโลเมตร)  ด้านตะวันตกติดกับจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  ๑  ระยะทาง  ๑๘๑.๑  กิโลเมตร  ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปาง  ๒๒๕  กิโลเมตร 
และด้านใตต้ิดกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ๑  ที่จังหวัดอุตรดิตถ์  ระยะทาง  ๓๑๓.๓๓๙  กิโลเมตร 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  มีพื้นที่รวม  ๓๖,๐๒๔  ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  
๗.๐๒  ของพ้ืนที่ของประเทศไทย  ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมด  ๕๑๓,๑๑๕  ตารางกิโลเมตร  โดยจังหวัดเชียงรายมีพ้ืนที่
มากที่สุด  ๑๑,๖๗๘  ตารางกิโลเมตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  ๑  แผนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒ 

 



 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๘ 

  กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขามีความสูงจากน้ำทะเล
สูงสุดที่ดอยภูคา  ๑,๙๘๐  และความสูงเฉลี่ย  คือ  ๗๖.๑๖  ของดอยสูงที่สุดในประเทศไทย  มีแม่น้ำสำคัญ  
ได้แก่ 
 ⚫ แม่น้ำโขงไหลมาจากประเทศจีนและผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒ 
 ⚫ แม่น้ำยม มีต้นกำเนิดที่จังหวัดพะเยา 
 ⚫ แม่น้ำน่าน มีต้นกำเนิดที่จังหวัดน่าน 
 ⚫ แม่น้ำกก มีต้นกำเนิดจังหวัดเชียงตุง  ในรัฐฉาน  ประเทศเมียนมาร์ 
 ⚫ แม่น้ำอิง มีต้นกำเนิดที่จังหวัดพะเยา  เป็นสาขาหนึ่งของแม่น้ำโขง  โดยไหลลงแม่น้ำโขง
ที่บ้านปากอิง  ม.๑๖  ตำบลศรีดอนชัย  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย  เป็นต้น 
 การแบ่งเขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ประกอบด้วย  ๕๐  อำเภอ  
๓๖๙  ตำบล  ๔,๑๓๑  หมู่บา้น  ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

  ที่มา  :  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  มีประชากรในปี  พ.ศ. ๒๕๖๓  รวม  ๒,๖๗๖,๔๕๙  คน  
แบ่งเป็นชาย  ๑,๓๐๗,๓๕๗  คน  หญิง  ๑,๓๖๙,๑๐๒  คน  ซึ่งสัดส่วนของชายและหญิงเมื่อเทียบกับประชากร
ทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ  ๔๘.๘๕  และ  ๕๑.๑๕  ตามลำดับ  ในขณะที่ปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ประชากรรวม  ๒,๖๙๐,๖๑๓  คน  
แบ่งเป็นชาย  ๑,๓๑๖,๐๔๔  คน  หญิง  ๑,๓๗๔,๕๖๙  คน  หากพิจารณาแยกตามจังหวัด  พบว่า  จำนวน
ประชากรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  เริ่มลดลงทุกจังหวัด  ทั้งนี ้ สอดคล้องกับบริบทของประเทศที่
เข้าสู่สังคมสูงวัยที่มีแนวโน้มของจำนวนประชากรจะลดลง 
 เศรษฐกิจของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือโดยรวม  ในช่วงที่ผ่านมาขยายตัวไม่ค่อยดีนักเนื่องจาก
ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลก  และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID-19)  ตั้งแต่ช่วงปี  ๒๕๖๒  จนถึงปัจจุบัน  ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบอย่างมาก  
ทั้งในระดับต้นน้ำถึงปลายน้ำ  ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณที่น้อยลงอย่างมาก  การส่งออกสินค้าไปยังประเทศ
เพ่ือนบ้านมีสัดส่วนที่น้อยกว่าเดิม  บางกิจการถึงข้ันหยุดประกอบการเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคดังกล่าว 
  

 

จังหวัด 
เขตการปกครอง 

อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน 

เชียงราย ๑๘ ๑๒๔ ๑,๗๕๓ 

พะเยา ๙ ๖๘ ๗๗๙ 

แพร่ ๘ ๗๘ ๗๐๘ 

น่าน ๑๕ ๙๙ ๘๙๓ 

รวม ๕๐ ๓๖๙ ๔,๑๓๑ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2


 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๙ 

 ๓.๑.๒  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  เมื่อจำแนกรายสาขา  พบว่า  มูลค่า
ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมที่แท้จริงของกลุ่มจังหวัดในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยใน
ปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  มูลค่าผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัดภาคเกษตร  เท่ากับ  ๒๑,๑๒๓  ล้านบาท  และ
นอกภาคเกษตรอยู่ที่  ๘๙,๙๔๐  ล้านบาท  ในขณะที่ป ี  พ.ศ. ๒๕๕๘  มูลค่าผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม
จังหวัดภาคเกษตร  เท่ากับ  ๒๐,๗๕๘  ล้านบาท  และนอกภาคเกษตรอยู่ที่  ๘๑,๘๖๕  ล้านบาท  ดังนั้น  เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  และ  ๒๕๖๐  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรเพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๑.๗๕  
และมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตร  ร้อยละ  ๙.๘๖ 

 ในส่วนภาคการผลิตมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่ม  ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  อยู่ที่  ๑,๒๐๘  
ล้านบาท  ในขณะที่  พ.ศ. ๒๕๕๘  เท่ากับ  ๑,๐๗๗  ล้านบาท  ดังนั้น  หากเม่ือเปรียบเทียบระหว่างปี  พ.ศ. 
๒๕๕๘  และ  ๒๕๖๐  เพ่ิมข้ึนร้อยละ  ๑๒.๑๖  (รายละเอียดในตารางที่  ๙)  

 หากพิจารณาแต่ละสาขาการผลิตที่สำคัญเทียบกับผลผลิตภัณฑ์มวลรวมทั้งหมด  ระหว่างปี  
พ.ศ. ๒๕๕๗  และป ี พ.ศ. ๒๕๖๐  พบว่า  ภาคบริการมีความสำคัญเพ่ิมมากข้ึน  โดยในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  อยู่ที่
ร้อยละ  ๔๘  เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  ๕๓  ในปี  ๒๕๖๐  ในขณะที่สัดส่วนภาคเกษตรเมื่อเทียบกับผลผลิตภัณฑ์
มวลรวมทั้งหมดลดลงจากร้อยละ  ๓๖  ลดลงเหลือร้อยละ  ๒๙  นอกจากนี ้ ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึนจากร้อย
ละ  ๖  ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นร้อยละ  ๗  ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสาขาผลิตที่สำคัญของกลุ่มภาคเหนือตอนบน  ๒  ซ่ึง
ปัจจุบันภาคบริการเป็นสาขาเศรษฐกิจที่มีความสำคัญเพ่ิมมากข้ึน  เนื่องจากนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยว
และธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน  และการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
จากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 
 

ภาพที่  ๒  สัดส่วนของสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ 
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ด้านอุตสาหกรรม 

 ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๐  กลุ่มจังหวัดฯ มีจำนวนสถานประกอบการทั้งสิ้น  ๑๔๑,๕๑๗  แห่ง  เมื่อ
พิจารณาจำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  พบว่า  กิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านการผลิต  มีจำนวนมากที่สุด  
๔๒,๒๑๓  แห่ง  รองลงมา  คือ  ด้านการขายปลีก  จำนวน  ๓๘,๙๑๖  แห่ง  และด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม  
จำนวน  ๑๔,๙๑๙  แห่ง  ตามลำดับ  หากพิจารณารายจังหวัด  พบว่า  จำนวนสถานประกอบการในจังหวัด
เชียงรายมีมากที่สุด  จำนวน  ๕๒,๖๒๕  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  ๓๗.๑๘  ของสถานการประกอบการทั้งหมด  
รองลงมาเป็นจังหวัดแพร่  และน่าน  จำนวน  ๓๙,๙๙๒  แห่ง  และ  ๒๘,๐๓๖  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  ๒๘.๒๖  
และ  ๑๙.๘๑  ตามลำดับ  ในขณะที่จังหวัดพะเยามีสถานประกอบการน้อยที่สุด  จำนวน  ๒๐,๘๖๔  แห่ง  ซึ่งมี
สัดส่วนของสถานประกอบการ  ร้อยละ  ๑๔.๗๔  เมื่อเทียบกับสถานประกอบการทั้งหมด 

ตารางท่ี  ๑  จำนวนสถานประกอบการ  จำแนกตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร ่ จังหวัดน่าน กลุ่มจังหวัดฯ 

การผลิต ๗,๙๕๐ ๕,๔๖๗ ๑๗,๒๔๙ ๑๑,๕๔๗ ๔๒,๒๑๓ 
การจัดการและการบำบัดนำ้เสีย  ของเสีย  และสิ่ง
ปฏิกูล 

๖๑ ๒๙ ๖๘ ๑๘ ๑๗๖ 

การก่อสร้าง ๑,๘๒๘ ๕๖๗ ๑,๒๘๕ ๗๖๒ ๔,๔๔๒ 
การขาย – ซ่อมแซมยานยนต์และจกัรยานยนต ์ ๓,๔๔๑ ๑,๒๘๗ ๑,๕๐๗ ๑,๒๑๖ ๗,๔๕๑ 
การขายส่ง ๑,๘๓๓ ๖๕๘ ๑,๒๔๑ ๘๑๗ ๔,๕๔๙ 
การขายปลีก ๑๗,๗๕๙ ๕,๗๘๕ ๘,๖๐๗ ๖,๗๖๕ ๓๘,๙๑๖ 
การขนส่งทางบกสถานที่เกบ็สินค้า ๑,๗๐๓ ๑,๐๖๙ ๗๔๑ ๘๐๐ ๔,๓๑๓ 
ที่พักแรม ๖๓๘ ๑๓๕ ๑๑๓ ๒๓๗ ๑๑๒๓ 
บริการอาหารและเครื่องดื่ม ๖,๙๕๘ ๒,๓๗๒ ๓,๓๘๖ ๒,๒๐๓ ๑๔,๙๑๙ 
ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ๒๑๓ ๑๔๖ ๓๐ ๖๑ ๔๕๐ 
กิจกรรมอสังหาริมทรัพย ์ ๓,๔๒๗ ๗๖๒ ๑,๖๔๐ ๕๘๙ ๖,๔๑๘ 
กิจกรรมทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคนิค ๔๙๓ ๑๓๕ ๑๔๓ ๑๔๘ ๙๑๙ 
กิจกรรมบริหารและการบรกิารสนับสนนุ ๑,๐๒๓ ๓๕๙ ๓๖๙ ๒๖๐ ๒,๐๑๑ 
ศิลปะความบันเทิงและนันทนาการ ๔๐๙ ๙๒ ๔๖๖ ๒๔๖ ๑๒๑๓ 
กิจกรรมอื่น ๆ ๔,๘๘๗ ๒,๐๐๐ ๓,๑๔๕ ๒,๓๖๗ ๑๒,๓๙๙ 
กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน ๒ ๑ ๒ - ๕ 

รวม ๕๒,๖๒๕ ๒๐,๘๖๔ ๓๙,๙๙๒ ๒๘,๐๓๖ ๑๔๑,๕๑๗ 

ที่มา  :  จำนวนสถานประกอบการ  จำแนกตามกจิกรรมทางเศรษฐกิจภาค และจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๖๐  สำนักงานสถิตแิห่งชาติ, ๒๕๖๒ 

 ๓.๑.๓ ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม 

 ๑. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 

 ได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  โดยกำหนดปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของกลุ่ม
จังหวัด  ได้นำเอาข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นจริงมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  
ดังนี้ 
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 เกณฑ์ความหมายของระดับความสำคัญของสภาวะแวดล้อม 

   ๕  หมายถึง  มีความสำคัญมากที่สุด 
   ๔  หมายถึง  มีความสำคัญมาก 
   ๓  หมายถึง  มีความสำคัญปานกลาง 
   ๒  หมายถึง  มีความสำคัญน้อย 
   ๑  หมายถึง  มีความสำคัญน้อยที่สุด 

 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของระดับความสำคัญสภาพแวดล้อม 

  ๔.๒๑ - ๕.๐๐ หมายถึง  มีความสำคัญมากที่สุด 
  ๓.๔๑ - ๔.๒๐  หมายถึง  มีความสำคัญมาก 
  ๒.๖๑ - ๓.๔๐  หมายถึง  มีความสำคัญปานกลาง 
  ๑.๘๑ - ๒.๖๐ หมายถึง  มีความสำคัญน้อย 
                          ๑.๐๐ - ๑.๘๐   หมายถึง  มีความสำคัญน้อยที่สุด  

 

 จุดแข็ง  (Strength) 

ลำดับ จุดแข็ง  (Strength) คะแนน 
S๑ ๑. เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  GMS  ซ่ึง

 เป็นโอกาสในการดำเนินกิจกรรมการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยว
 ร่วมกัน 

๔.๓๓ 

S๒ ๒. มรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นกลุ่มล้านนาตะวันออก
 ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพ่ิม
 ให้กับสินค้าหัตถอุตสาหกรรม 

๔.๓๔ 

S๓ ๓. ระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกับเมืองหลักในเขตภูมิภาค
 เอเชียอาคเนย์และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง GMS และประเทศข้างเคียง 

๔.๑๔ 

S๔ ๔. โครงการหลวงและศูนย์ศึกษาพัฒนาตามโครงการพระราชดำริที่เข้ามามี
 บทบาทสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาในเขตพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

๔.๑๖ 

S๕ ๕. มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  คือ  ข้าว  ยางพารา  ลำไย  ลิ้นจี ่ ชา  กาแฟ  และ 
     สัปปะรด ที่สามารถทำรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัดทั้งเป็นสินค้าสดและ 
     แปรรูป 

๔.๑๕ 

S๖ ๖. เป็นศูนย์กลางทางการศึกษา  มีผลงานวิจัยและพัฒนา  และสร้างองค์ความรู้
 เทคโนโลยีที่มีศักยภาพเอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการ 
     ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด  

๔.๐๐ 

S๗ ๗. มีการสั่งสมองค์ความรู้ของปราชญ์ชุมชน  ๓.๘๕ 
S๘ ๘. มีความม่ันคงและความปลอดภัยทางครอบครัวและสังคม ๓.๙๐ 
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ลำดับ จุดแข็ง  (Strength) คะแนน 
S๙ ๙. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและเป็นฐานให้กับการท่องเที่ยวของ

 กลุ่มจังหวัด 
๔.๓๐ 

 รวม ๔.๑๓ 

  

 จุดอ่อน  (Weakness) 

ลำดับ จุดอ่อน  (Weakness) คะแนน 
  W๑ ๑. มีปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน  ซึ่งเป็นผลมาจาก

 การเผาป่า  การเผาในที่โล่ง  และการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  ส่งผลกระทบ
 โดยตรงต่อการดำรงชีวิตของประชาชน  ภาวะเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

๔.๔๘ 

W๒ ๒. มีการบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่าเพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
 จะส่งผลกระทบกับพ้ืนที่ป่าต้นน้ำ  ความสมดุลของระบบนิเวศ  การสูญเสีย
 ความหลากหลายทางชีวภาพ  ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างหน้าดินในพ้ืนที่
 ลาดชัน  อุทกภัย  ภัยแล้ง 

๔.๔๐ 

W๓ ๓. ชุมชนท้องถิ่นยังไม่สามารถนำทรัพยากรการท่องเที่ยวและทุนทางสังคมที่
 มีอยู่  รวมทั้ง  โอกาสของความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านมาใช้ประโยชน์
 ในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

๔.๑๘ 

W๔ ๔. ขาดระบบการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถนำน้ำมา
 ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมอย่างคุ้มค่า 

๔.๔๐ 

W๕ ๕. ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีความสม่ำเสมอกับความต้องการทางการตลาด 
     และขาดการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

๔.๐๓ 

W๖ ๖. การขยายตัวของพ้ืนที่เมือง  ชุมชน  และอุตสาหกรรมที่ขาดการบริหาร
 จัดการที่มีประสิทธิภาพ  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง  
 โดยเฉพาะการกำจัดขยะมูลฝอย คุณภาพแหล่งน้ำผิวดินมีแนวโน้มแย่ลง  
 สาเหตุหลักมาจากน้ำเสียของชุมชนเมือง  ชุมชนที่อาศัยริมน้ำ  การท่องเที่ยว  
 (รีสอร์ท  โรงแรม)  และการปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในพ้ืนที่เกษตรกรรม 

๔.๒๒ 

W๗ ๗. เครือข่ายทางการค้ายังไม่มีความเข้มแข็งส่งผลต่อการกระจายสินค้าทัง้ 
      ภายในประเทศ และต่างประเทศ 

๔.๑๑ 

W๘ ๘. สินค้าชุมชนมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และขาดองค์ความรู้ในด้านการพัฒนา ๔.๑๙ 
 รวม ๔.๓๐ 

  

 



 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๑๓ 

 โอกาส  (Opportunity) 

ลำดับ โอกาส  (Opportunity) คะแนน 
O๑ ๑. การพัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบรางที่จังหวัดแพร่  (อำเภอเด่นชัย)  เชียงราย 

 (อำเภอเชียงของ)  ทำให้เพ่ิมโอกาสการสร้างมูลค่าการค้าเศรษฐกิจชายแดน 
๔.๓๐ 

O๒ ๒. การนำความโดดเด่นมาพัฒนาสู่สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  
 แพร่ น่าน  พะเยา  กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  แพร่  
      น่าน  พะเยา เพ่ิมโอกาสการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 

๔.๓๔  

O๓ ๓. การเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยวโดยผ่านการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  แพร่ น่าน พะเยา  รวมทั้ง  การดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มี  
       การใช้จ่ายสูง ในกลุ่มเป้าหมายจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  การท่องเที่ยว 
       พำนักระยะยาว ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย แพร่  
       น่าน พะเยา 

๔.๑๒  

O๔ ๔. ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว  จากการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่ม
 ประเทศ  GMS  ซึ่งมีความโดดเด่นด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมประเพณี
 และธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน  สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่
 หลากหลายร่วมกันและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

๔.๑๙  

O๕ ๕. การส่งเสริมการปลูกพืชในระบบวนเกษตร  การปลูกพืชผักปลอดภัยเป็น
 มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ช่วยทำให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมท้ังป่าไม้  และหมอกควัน
 ได้รับการดูแลและสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศน์ 

๔.๑๙  

O๖ ๖. มีการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคต่าง ๆ 
 โดยเฉพาะ  GMS  และประชาคมอาเซียน  (AEC)  ส่งผลต่อโอกาสการขยาย
 การค้าการลงทุน 

๔.๑๔ 

O๗ ๗. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางบก ทางเรือ  และอากาศ  เพ่ือรองรับ
 นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกจิพิเศษ  และเปน็ประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศ
 ในกลุ่ม  GMS  และประชาคมอาเซียน  (AEC) 

๔.๑๒ 

O๘ ๘. นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้เที่ยวเมืองรอง  ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
 กลุ่มภาคเหนือตอนบน  ๒  มากยิ่งข้ึน 

๔.๑๖ 

 รวม ๔.๓๐ 

  

 

 



 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๑๔ 

 อุปสรรค  (Threat) 

ลำดับ อุปสรรค  (Threat) คะแนน 
T๑ ๑. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลก และความไม่แน่นอนของตลาด

 สินค้าเกษตร  การคาดการณ์ความต้องการของตลาดต่อสินค้าเกษตรไม่มี
 ความแน่นอน  ส่งผลต่อการผลิตและราคาสินค้าเกษตร  ทำให้
 เกษตรกรต้องเผชิญกับราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ 

๔.๒๒  

T๒ ๒. แรงกดดันจากมาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีเพ่ิมขึ้น  เช่น  มาตรฐานการผลิต 
 สินค้า  มาตรฐานด้านความสะอาดและสุขอนามัย  มาตรฐานแรงงาน  มาตรฐาน
 สิ่งแวดล้อม  และการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 

๔.๐๘  

T๓ ๓. จีนและเวียดนามเป็นคู่แข่งที่สำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
 เกษตรแปรรปูที่มีต้นทุนต่ำกว่า  ซึ่งจะมีผลต่อการแข่งขันทางการค้าทั้งเชิง
ปริมาณ และมูลค่า 

๔.๑๔  

T๔ ๔. การพัฒนาบุคลากรในภาคเอกชนและท้องถิ่น  ขาดความตื่นตัวในการเพิ่ม
 ขีดความสามารถการแข่งขันได้ในตลาดสากล 

๔.๖๘ 

T๕ ๕. ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น  ภาคเหนือประสบปัญหาอุทกภัย  ภัยแล้ง  
 การพังทลายของดิน  หมอกควัน  ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  และแผ่นดินไหว
 เป็นประจำ  ซ่ึงมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น  สาเหตุมาจากปัจจัยภายในที่มีการ
 บุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายการเพาะปลูกและการเผาป่า 

๔.๑๙ 

T๖ ๖. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร  ทำให้ปริมาณ
ผลผลิตทางการเกษตรลดลง  เกิดความไม่ม่ันคงทางด้านอาหาร  และรายได้
 ของเกษตรกร 

๔.๒๒ 

T๗ ๗. ปัญหาการเผาป่าของประเทศเพ่ือนบ้าน  ทำให้เพ่ิมปัญหาฝุ่นละอองในพ้ืนที่
 กลุ่มภาคเหนือตอนบน  ๒   

๔.๑๔ 

T๘ ๘. ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ซึ่ง
 มีความเสี่ยงทั้งในเชิงความมั่นคง  สาธารณสุข  และเศรษฐกิจ  

๔.๐๑ 

T๙ ๙. มีปัญหายาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายในบริเวณชายแดน  เช่น  การ
 เคลื่อนย้ายยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ เป็นต้น 

๔.๒๒ 

T๑๐  ๑๐. ขาดแนวทางการบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้น
ภายหลังจากการเจริญเติบโตของการท่องเที่ยว 

๔.๑๘ 

 รวม ๔.๒๑ 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๑๕ 

  ๑.๑ ทิศทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 
 

 
ภาพท ี่  ๓  ทิศทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

  จากการวเิคราะห์และให้น้ำหนกัปัจจัยต่าง ๆ   พบว่า  ในภาพรวม  ค่าเฉลี่ยของจดุแข็ง  เท่ากับ  
๔.๑๓  (ความสำคัญระดับมาก)  จุดอ่อน  เท่ากับ  ๔.๒๕  (ระดับความสำคัญมากท่ีสุด)  โอกาส  เท่ากับ  ๔.๑๙  
(ระดับความสำคัญระดับมาก)  และอุปสรรค  เท่ากับ  ๔.๒๑  (ระดับความสำคัญมากที่สุด)  จึงนำค่าเฉลี่ยสูงสุด
ของปัจจัยภายในและภายนอกมาหาจุดตัดกัน  พบว่า  จุดอ่อนและอุปสรรค  มีค่าเฉลี่ยสูงสุดทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์  จึงมีสภาวการณ์อยู่ที่กลุ่มท้าทาย  ทั้งนี ้  กลยุทธ์ที่ควรดำเนินการ  คือ  เป็นกลยุทธ์เพ่ือการลด
จุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม  โดยมีเป้าหมายหลัก  คือ  การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  รับมือกับปัญหาและสถานการณ์ท่ีกำลังเผชิญจากข้อมูลดังกล่าว  จะนำมากำหนด
เป็นแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดต่อไป 

  ๑.๒ ทิศทางการพัฒนารายประเด็น 

  จากการพิจารณารายประเด็นการพัฒนา  โดยพิจารณาสาขาเศรษฐกิจที่สำคัญ  ได้แก่  
การค้าการลงทุน  การเกษตร  การท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน  ๒  เป็นสำคัญ  โดยได้ทำการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค  ในแต่ละประเด็นการพัฒนา  
รายละเอียดดังนี้ 

   ๑.๒.๑  การค้าการลงทุน 

   จุดแข็ง  (S)  ๔.๑๘  จุดอ่อน  (W)  ๔.๑๑ 

   โอกาส  (O)  ๔.๑๖  อุปสรรค  (T)  ๔.๒๓ 

จุดแขง็ (S) ๔.๑๓  จุดอ่อน (W) ๔.๓๐ 

โอกาส (O) ๔.๑๙  อุปสรรค (T) ๔.๒๑ 



 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๑๖ 

 
ภาพที่  ๔  ทิศทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการค้าการลงทุน 

  จากการวิเคราะห์และให้น้ำหนักปัจจัยต่าง ๆ  พบว่า  ในภาพรวมด้านการค้าการลงทุน  
ค่าเฉลี่ยของจุดแข็ง  เท่ากับ  ๔.๑๘  (ความสำคัญระดับมาก)  จุดอ่อน  เท่ากับ  ๔.๑๑  (ระดับความสำคัญมาก)  
โอกาส  เท่ากับ  ๔.๑๖  (ระดับความสำคัญระดับมาก)  และอุปสรรค  เท่ากับ  ๔.๒๓  (ระดับความสำคัญมากที่สุด)  
จึงนำค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยภายในและภายนอกมาหาจุดตัดกัน พบว่า  จุดแข็งและอุปสรรคมีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ทิศทางการพัฒนาการค้าการลงทุน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าว ทำให้ทิศทางการค้าการลงทุนอยู่ที่กลุ่มปรับตัว  
ทั้งนี ้ กลยุทธ์ที่ควรดำเนินการ  คือ  เป็นกลยุทธ์ที่เป็นจุดแข็งด้านการค้าการลงทุนมาช่วยป้องกันหรือหลีกเลี่ยง
อุปสรรคด้านการค้าการลงทุน  ดังนั้น  จากขอ้มูลดังกล่าวจะนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการค้า
และการลงทุนของกลุ่มจังหวัดต่อไป 

   ๑.๒.๒  การเกษตร  

   จุดแข็ง  (S)  ๔.๐๔  จุดอ่อน  (W)  ๔.๒๓ 

   โอกาส (O) ๔.๒๐  อุปสรรค  (T)  ๔.๑๙ 

 
 



 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๑๗ 

 
ภาพที่  ๕  ทิศทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการเกษตร 

  จากการวิเคราะห์และให้น้ำหนักปัจจัยต่าง ๆ  พบว่า  ในภาพรวมด้านการเกษตร  ค่าเฉลี่ย
ของจุดแข็ง  เท่ากับ  ๔.๐๔  (ความสำคัญระดับมาก)  จุดอ่อน  เท่ากับ  ๔.๒๓  (ระดับความสำคัญมากท่ีสุด)  
โอกาส  เท่ากับ  ๔.๒๐  (ระดับความสำคัญระดับมาก)  และอุปสรรค  เท่ากับ  ๔.๑๙  (ระดับความสำคัญมาก)  
จึงนำค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยภายในและภายนอกมาหาจุดตัดกัน  พบว่า  จุดอ่อนและโอกาสมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
ทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตร  จึงมีสภาวการณ์อยู่ที่กลุ่มตั้งรับ  ทั้งนี ้  กลยุทธ์ที่ควรดำเนินการด้านเกษตร
ของกลุ่มจังหวัด  คือ  เป็นกลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากโอกาสเพ่ือมาปิดจุดอ่อนหรือทำให้จุดอ่อนด้านการเกษตรนั้น
ลดลง  จากข้อมูลดังกล่าวจะนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านเกษตรของกลุ่มจังหวัดต่อไป  

   ๑.๒.๓  การท่องเที่ยว 

   จุดแข็ง  (S)  ๔.๒๒  จุดอ่อน  (W)  ๔.๑๙ 

   โอกาส  (O)  ๔.๒๓  อุปสรรค  (T)  ๔.๑๖ 

 
ภาพที่  ๖  ทิศทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านการท่องเที่ยว 

  จากการวิเคราะห์และให้น้ำหนักปัจจัยต่าง ๆ  พบว่า  ในภาพรวม  ค่าเฉลี่ยของจุดแข็ง  
เท่ากับ  ๔.๒๒  (ความสำคัญระดับมากที่สุด)  จุดอ่อน  เท่ากับ  ๔.๑๙  (ระดับความสำคัญมาก)  โอกาส  เท่ากับ  ๔.๒๓  
(ระดับความสำคัญระดับมากที่สุด)  และอุปสรรค  เท่ากับ  ๔.๑๖  (ระดับความสำคัญมาก)  จึงนำค่าเฉลี่ยสูงสุด
ของปัจจัยภายในและภายนอกมาหาจุดตัดกัน  พบว่า  จุดแข็งและโอกาสมีค่าเฉลี่ยสูงสุดทิศทางการพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว  จึงมีสภาวการณ์อยู่ที่กลุ่มดาวรุ่ง  ทั้งนี้  กลยุทธ์ที่ควรดำเนินการ  คือ  กลยุทธ์เชิงรุก  เป็นกลยุทธ์
ที่ใช้จุดแข็งข้อได้เปรียบกับโอกาสที่ดีมากำหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยว  จากข้อมูลดังกล่าวจะนำมา
กำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดต่อไป  
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   ๑.๒.๔  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   จุดแข็ง  (S)  ๔.๐๙  จุดอ่อน  (W)  ๔.๓๗ 

   โอกาส  (O)  ๔.๑๕  อุปสรรค  (T)  ๔.๑๖ 

 
ภาพท ี่  ๗  ทิศทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จากการวิเคราะห์และให้น้ำหนักปัจจัยต่าง ๆ  พบว่า  ในภาพรวม  ค่าเฉลี่ยของจุดแข็ง  
เท่ากับ  ๔.๐๙  (ความสำคัญระดับมาก)  จุดอ่อน  เท่ากับ  ๔.๓๗  (ระดับความสำคัญมากที่สุด)  โอกาส  
เท่ากับ  ๔.๑๕  (ระดับความสำคัญระดับมาก)  และอุปสรรค  เท่ากับ  ๔.๑๖  (ระดับความสำคัญมาก)  จึงนำ
ค่าเฉลี่ยสูงสุดของปัจจัยภายในและภายนอกมาหาจุดตัดกัน  พบว่า  จุดอ่อน และอุปสรรคมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ทิศ
ทางการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีสภาวการณ์อยู่ที่กลุ่มท้าทาย  ทั้งนี้   กลยุทธ์ที่ควร
ดำเนินการ  คือ  เป็นกลยุทธ์เพื่อการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม  โดยมีเป้าหมายหลัก  คือ  การป้องกัน
หรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนื อตอนบน  ๒  
รับมือกับปัญหาและสถานการณ์ที่กำลังเผชิญ  จากข้อมูลดังกล่าวจะนำมากำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มจังหวัดต่อไป 
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SWOT  and  TOWS  Matrix  เพื่อจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การประเมินสภาวะ 
แวดล้อมภายนอก 

การประเมินสภาวะ 
แวดล้อมภายใน 

โอกาส – Opportunity อุปสรรค - Threats 

 
 
 
 
 
 
 

๑. การพัฒนาเมืองสถานีขนส่งระบบ
รางทีจ่ังหวัดแพร่ (อำเภอเด่นชัย)  
เชียงราย (อำเภอเชียงของ)  ทำให้เพ่ิม
โอกาสการสร้างมูลค่าการค้าเศรษฐกิจ
ชายแดน 
2. การนำความโดดเด่นมาพัฒนาสู่
สินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค ์กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย   แพร่ น่าน  พะเยา  
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติพ้ืนทuj
จังหวัดเชียงราย  แพร่ น่าน  พะเยา 
เพ่ิมโอกาสการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
3. การเพ่ิมจำนวนนักท่องเที่ยวโดย
ผ่านการจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย  แพร่ 
น่าน พะเยา  รวมทั้ง  การดึงดูด
นักท่องเที่ยวที่มีการใช้จ่ายสูงใน
กลุ่มเป้าหมายจากการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ  การท่องเที่ยวพำนักระยะยาว  
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัย  ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา 
4. ตลาดการท่องเที่ยวขยายตัว  จาก
การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายใน
กลุ่ม ประเทศ  GMS  ซึ่งมีความโดด
เด่นด้านประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม
ประเพณี และธรรมชาติที่คล้ายคลึงกัน 

1. ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจโลก และความไม่แน่นอน
ของตลาดสินค้าเกษตร  การ
คาดการณ์ความต้องการของตลาดต่อ
สินค้าเกษตรไม่มีความแน่นอน  ส่งผล
ต่อการผลิตและราคาสินค้าเกษตร  ทำ
ให้เกษตรกรต้องเผชิญกับราคาสินค้า
เกษตรตกต่ำ 
2. แรงกดดันจากมาตรการกีดกันที่
ไม่ใช่ภาษีเพ่ิมข้ึน  เช่น  มาตรฐานการ
ผลิตสินค้า  มาตรฐานด้านความสะอาด
และสุขอนามัย  มาตรฐานแรงงาน  
มาตรฐาน สิ่งแวดล้อม  และ
การข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
เป็นต้น 
3. จีนและเวียดนามเป็นคู่แข่งที่สำคัญ
ในการผลิตสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีต้นทุนต่ำ
กว่า  ซึ่งจะมีผลต่อการแข่งขันทางการค้า
ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า 
4. การพัฒนาบุคลากรในภาคเอกชน
และท้องถิ่น  ขาดความตื่นตัวในการ
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันได้ใน
ตลาดสากล 
5. ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น  
ภาคเหนือประสบปัญหาอุทกภัย  ภัย
แล้ง การพังทลายของดิน  หมอกควัน  
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก  และแผ่นดินไหว
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การประเมินสภาวะ 
แวดล้อมภายนอก 

การประเมินสภาวะ 
แวดล้อมภายใน 

โอกาส – Opportunity อุปสรรค - Threats 

สามารถพัฒนาเป็นเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่ หลากหลายร่วมกันและ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
5. การส่งเสริมการปลูกพืชในระบบวน
เกษตร  การปลูกพืชผักปลอดภัยเป็น
 มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ช่วยทำให้
ปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งป่าไม้  และหมอก
ควัน ได้รับการดูแลและสร้างความ
ยั่งยืนให้กับระบบนิเวศน์ 
6. มีการเปิดเสรีทางการค้าและการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ต่าง ๆ  โดยเฉพาะ  GMS  และ
ประชาคมอาเซียน  (AEC)  ส่งผลต่อ
โอกาสการขยาย การค้าการลงทุน 
7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทาง
บก ทางเรือ  และอากาศ  เพ่ือรองรับ
 นโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกจิ
พิเศษ  และเป็นประตูการค้าเชือ่มโยง
ประเทศ ในกลุ่ม GMS  และประชาคม
อาเซียน  (AEC) 
8. นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมให้เที่ยว
เมืองรอง  ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
เที่ยว กลุ่มภาคเหนือตอนบน  ๒ มาก
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 

เป็นประจำ  ซ่ึงมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น  
สาเหตุมาจากปัจจัยภายในที่มีการบุก
รุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือขยายการเพาะปลูกและ
การเผาป่า 
6. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลต่อการผลิตภาคเกษตร  ทำให้
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรลดลง  
เกิดความไม่ม่ันคงทางด้านอาหาร  
และรายได้ของเกษตรกร 
7. ปัญหาการเผาป่าของประเทศเพ่ือน
บ้าน  ทำให้เพ่ิมปัญหาฝุ่นละอองใน
พ้ืนที ่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ 
8. ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองของ
แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่ือนบ้าน  
ซ่ึง มีความเสี่ยงทั้งในเชิงความมั่นคง  
สาธารณสุข  และเศรษฐกิจ 
9. มีปัญหายาเสพติดและการกระทำผิด
กฎหมายในบริเวณชายแดน  เช่น  การ
เคลื่อนย้ายยาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ 
เป็นต้น 
10. ขาดแนวทางการบริหารจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดข้ึน
ภายหลังจากการเจริญเติบโตของการ
ท่องเที่ยว 
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การประเมินสภาวะ 
แวดล้อมภายนอก 

การประเมินสภาวะ 
แวดล้อมภายใน 

โอกาส – Opportunity อุปสรรค - Threats 

จุดแข็ง – Strengths 
 
1. เป็นกลุ ่มจ ังหวัดที ่ม ีชายแดน
ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม  
GMS  ซ่ึง เป็นโอกาสในการ
ดำเนินกิจกรรมการค้า การลงทุน
และการท่องเที่ยวร่วมกัน 
2. มรดกทางว ัฒนธรรมท ี ่ เป็น
เอกล ักษณ์ เฉพาะท ้องถ ิ ่นกลุ่ม
ล้านนาตะวันออกที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน ์ในการพ ัฒนาด ้านการ
ท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าหัตถอุตสาหกรรม 
3. ระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพใน
การเชื ่อมโยงกับเมืองหลักในเขต
ภ ูม ิภาคเอเช ียอาคเนย ์และอนุ
ภ ูม ิภาคลุ่มแม่น ้ำโขง GMS และ
ประเทศข้างเคียง 
4. โครงการหลวงและศูนย์ศึกษา
พัฒนาตามโครงการพระราชดำริที่
เข ้ ามาม ีบทบาทสำค ัญในการ
สนับสนุนการพัฒนาในเขตพื้นที่
กลุ่มจังหวัด 
5. มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ คือ  ข้าว  
ยางพารา  ลำไย  ลิ้นจี่  ชา  กาแฟ  
และ สัปปะรด ที่สามารถทำรายได้
ให้กบักลุ่มจังหวัดทั้งเป็นสินค้าสด
และแปรรูป 
6. การขยายต ัวของพื ้นท ี ่ เม ือง  
ชุมชนและอุตสาหกรรมที่ขาดการ
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การประเมินสภาวะ 
แวดล้อมภายนอก 

การประเมินสภาวะ 
แวดล้อมภายใน 

โอกาส – Opportunity อุปสรรค - Threats 

บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อการจ ัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง   โดย เฉพาะการ
กำจัดขยะมูลฝอย คุณภาพแหล่งน้ำ
ผิวดินมีแนวโน้มแย่ลง   ส า เ ห ตุ
หลักมาจากน้ำเสียของชุมชนเมือง  
ชุมชนที่อาศัยริมน้ำ  การท่องเที ่ยว  
(ร ีสอร ์ท  โรงแรม)  และการ
ปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในพื้นที่
เกษตรกรรม 
7. มีการส ั ่ งสมองค ์ความร ู ้ของ
ปราชญ์ชุมชน 
8. ม ี ค ว า ม ม ั ่ น ค ง แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัยทางครอบครัวและสังคม 
9. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม
และเป็นฐานให้กับการท่องเที ่ยว
ของกลุ่มจังหวัด 

 
จุดอ่อน – Weakness 
 

  

๑. มีปัญหาหมอกควันและฝุ่น
ละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน  ซ่ึง
เป็นผลมาจาก การเผาป่า  การเผา
ในที่โล่ง  และการเผาวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร  ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
การดำรงชีวิตของประชาชน  ภาวะ
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
2. มีการบุกรุกและตัดไม้ทำลายป่า
เพ่ือขยายพ้ืนที่เพาะปลูกอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ
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การประเมินสภาวะ 
แวดล้อมภายนอก 

การประเมินสภาวะ 
แวดล้อมภายใน 

โอกาส – Opportunity อุปสรรค - Threats 

พ้ืนที่ป่าต้นน้ำ  ความสมดุลของ
ระบบนิเวศ  การสูญเสีย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ก่อให้เกิด
ปัญหาการชะล้างหน้าดินในพื้นที่
ลาดชัน  อุทกภัย  ภัยแล้ง 
3. ชุมชนท้องถิ่นยังไม่สามารถนำ
ทรัพยากรการท่องเที่ยวและทุน
ทางสังคมที่มีอยู่  รวมทั้ง  โอกาส
ของความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านมาใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า
และยั่งยืน 
4. ขาดระบบการบริหารจัดการน้ำ
ที่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถ
นำน้ำมา ใช้ประโยชน์ด้าน
เกษตรกรรมอย่างคุ้มค่า 
5. ผลผลิตทางการเกษตรไม่มีความ
สม่ำเสมอกับความต้องการทางการ
ตลาดและขาดการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐาน 
6. การขยายตัวของพ้ืนที่เมือง  
ชุมชน  และอุตสาหกรรมที่ขาดการ
บริหารจดัการที่มีประสิทธภิาพ  
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง   โดยเฉพาะการ
กำจัดขยะมูลฝอย คุณภาพแหล่ง
น้ำผิวดินมีแนวโน้มแย่ลง   สาเหตุ
หลักมาจากน้ำเสียของชุมชนเมือง  
ชุมชนที่อาศัยริมน้ำ  การท่องเที่ยว  
(รีสอร์ท  โรงแรม)  และการ
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การประเมินสภาวะ 
แวดล้อมภายนอก 

การประเมินสภาวะ 
แวดล้อมภายใน 

โอกาส – Opportunity อุปสรรค - Threats 

ปนเปื้อนของสารเคมีที่ใช้ในพ้ืนที่
เกษตรกรรม 
7. เครือข่ายทางการค้ายังไม่มีความ
เข้มแข็งส่งผลต่อการกระจายสินค้า
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
8. สินค้าชุมชนมีลักษณะคล้ายคลึง
กัน และขาดองค์ความรู้ในด้านการ
พัฒนา 

 

 ๓.๒ สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  ตอนบน  ๒  ปี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) 

 ๓.๒.๑ วิสัยทัศน์ 
  เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยนวัตกรรม
ให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อน BCG  

  
  3.2.2    แนวทางการพัฒนา  
  1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย   
มีเป้าประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมเป้าหมายให้มี
ศักยภาพการแข่งขัน 
 
  2. เสริมสร้างการประกอบการอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวทางการขับเคลื่อน BCG 
มีเป้าประสงค์เพื่อ พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายตามแนวทางการขับเคลื่อน BCG เพ่ือความยั่งยืนทาง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 
   
  3. พัฒนาความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
มีเป้าประสงค์เพื่อ ความร่วมมือ แก้ไขปัญหาอุปสรรค และ เสริมสร้างความเข้มแข็งชองภาคีเครือข่ายในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
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ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนระดับที่ 1 
 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
          ประเด็นยุทธศาสตร์ 1. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
                                  2. พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
 
 แผนระดับท่ี 2 (เฉพาะที่เกี่ยวข้อง) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
          เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บท : 
  1. การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไทนในสาขาอุตสาหกรรมและบริการ 
  2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพ่ิมข้ึน 
 

ส่วนที ่ ๔ ภาคผนวก  

 ๔.๑ โครงการแบบย่อ  (๑  ชุด  :  ๑  โครงการ) 
 
๑. ชื่อโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงและอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วย

นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ 
๒. ความสำคัญของโครงการ 
 หลักการและเหตุผล 
 

 จากสถานภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  
มีรายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือน  ๑๗,๗๑๓  บาทต่อเดือน  ตำ่กว่าคา่เฉลีย่ของประเทศ  
ร้อยละ  ๓๔.๑๙  (ค่าเฉลี่ยของประเทศ  =  ๒๖,๙๑๕  บาทต่อเดือน)  โดย
จังหวัดในกลุ่มมรีายได้  ดังนี ้

-  จังหวัดเชียงราย  รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน  ๑๔,๔๙๗  บาทต่อเดือน  
เป็นลำดับที่  ๗๗  ของประเทศ 

-  จังหวัดพะเยา  รายได้เฉลีย่ต่อครัวเรือน  ๑๗,๖๗๓  บาทต่อเดือน  
เป็นลำดับที่  ๖๙  ของประเทศ 

-  จังหวัดน่าน  รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน  ๑๗,๘๘๖  บาทต่อเดือน  
เป็นลำดับที่  ๖๘  ของประเทศ 

-  จังหวัดแพร่  รายไดเ้ฉลีย่ต่อครัวเรือน  ๒๑,๗๙๖  บาทต่อเดือน  
เป็นลำดับที่  ๔๓  ของประเทศ 
 อย่างไรก็ตามกลุ่มจังหวัดฯ มีศักยภาพในด้านการเกษตรและผลติภณัฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร  โดยปัจจุบันมีการแปรรูปพืชผัก  ผลไม ้
และสินค้าเกษตรขั้นต้นที่มีมลูค่าเพิ่มต่ำ  วัตถุดิบสำคัญในพ้ืนท่ี  ไดแ้ก่  ข้าว  
ชา  กาแฟ  สับปะรด  และสมุนไพร 
 ดังนั้น  ภาคเอกชน  โดย  สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนอื
ตอนบน  ๒  และสถาบันการศึกษาในพื้นที่  คือ  มหาวิทยาลัยพะเยา  
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ในลักษณะ  Center  of  Excellence  (CoE)  
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  คือ  กระทรวงอุตสาหกรรม  และ
อุทยานวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคเหนือ  จึงเห็นควรพัฒนานวัตกรรมการผลิต
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์เกษตรอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงและ
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สร้างรายได้ให้เกษตรกร  มุ ่งเน้นการพัฒนาพื้นที ่กลุ ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน  ๒  ให้เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารแปรรูปที่มีนวัตกรรมและมี
มูลค่าเพิ่มสูงในภูมิภาค 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

 ๑)  เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกร  ผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้า

เกษตร  ด้านการแปรรูป การพัฒนาผลติภณัฑ์ เพื่อเพ่ิมมลูค่าสินค้าของกลุ่ม

จังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒ 

 ๒)  เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนมาตรฐาน

การตรวจวัดคุณภาพสินค้า  การแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร  พืชเศรษฐกิจ  

สมุนไพรพื้นบ้านท่ีสำคญัของภาคเหนือตอนบน  ๒ 

 ๓)  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาด  ส่งเสริม
ช่องทางการตลาดทั้งในและตา่งประเทศโดยทำงานแบบบูรณาการรว่มมือ
ด้านการเกษตรระหว่างเกษตรกร  ชุมชน  ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือ
ตอนบน  ๒ 

๔. ผลผลิต และผลลัพธข์องโครงการ 
 
 

 ๑)  เกิดผู้ประกอบการใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

แปรรูปในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  จำนวนไม่น้อยกว่า  ๕๐  ราย 

 ๒)  เกิดการนำระบบดิจิตัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 

            3) เกิดผลิตภัณฑ์แปรรปูการเกษตรมูลค่าสูงไม่น้อยกว่ารายละ 2 
ผลิตภณัฑ ์

๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 
 

 ๑) ความพึงพอใจผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม

เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  จำนวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 80 

 ๒) ความพึงพอใจต่อการนำระบบดิจิตัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร

จัดการธุรกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐ 

            3) มูลค่าผลิตภัณฑ์ใหม่สูงขึ้นมากกว่าผลิตภัณฑ์เดมิไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละ 20 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
 กลุ่มจังหวัด 

 ๑)  ด้านยุทธศาสตร์ชาต ิ :  สอดคลอ้งและสามารถตอบสนองเป้าหมาย

ในยุทธศาสตร์ที่  ๒  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  และยุทธศาสตร์

ที่  ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

 ๒)  ด้านเป้าหมายของแผนปฏิรูปประเทศในด้านเศรษฐกิจ  :  เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  โดยระยะสั้นมุ่งเพ่ิมผลิตภาพ

ในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป 

 ๓)  ด้านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒   

(ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  เมืองฯ)  :  ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนา

ภาคเหนือที่มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็น  “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง  

เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง”  โดยยกระดับ
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อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป  สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินคา้ในพื้นที่

ที่เป็นแหล่งผลิตทีส่ำคัญ 

๗. ระยะเวลา ๑  ตุลาคม  ๒๕๖6 – ๓๐  กันยายน  ๒570 
๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 
 
 
 
 

 จัดฝึกอบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการ  กลุ่มทายาทธุรกิจ  และกลุ่ม

นักศึกษาท่ีมีความสนใจเป็นผู้ประกอบการ  จำนวน  ๕๐  ราย  ตามหัวข้อ

ดังนี ้

 ⚫  การสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการอาหารให้ประสบ

ความสำเร็จ 

 ⚫  การสร้างแนวคดิทางธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในยุค  Digital 

 ⚫  การวางแผนธุรกิจ 

 ⚫  การนำเสนอแนวคดิทางธุรกิจเพื่อการลงทุน 

- อบรมปฏิบตัิการเชิงลึกด้านการพฒันาผลติภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ 
จำนวน 50 ราย 

 (ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๕๐  ช่ัวโมง) 
๙. งบประมาณ 25,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

๑.  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน 

๒.  สภาอตุสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒ 

๓.  สถาบันการศึกษาในพื้นที่ 

 

  

๑. ชื่อโครงการ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงตามแนวทาง BCG พ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

๒. ความสำคัญของโครงการ 
 หลักการและเหตุผล 
 

 ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)  

ในการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  

ณ  หอประชุมนานาชาติ  ๔๐  ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  เมื่อวันที่  

๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  ให้กระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กระทรวง ศึกษาธิการ  และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวข้อง  

ร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม  

SMEs  ๔.๐  ให้มีคุณภาพตามแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารใน

เขตภาคเหนือตอนบน  โดยให้มีการบูรณาการกับโครงการเมืองนวัตกรรม

อาหารของประเทศ  รวมทั้ง  สนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้ระบบ  Online  

ให้เกิดประโยชน์ 

 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ซึ่งมีผลิตผลด้านการเกษตรกรรม

เป็นจำนวนมาก  และมีสถานประกอบการในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ

อาหาร  ซึ่งมีสัดส่วนการประกอบกิจการประมาณร้อยละ  ๕๐  ของโรงงาน



 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๒๘ 

ทั้งหมดในพื้นที่  โดยมีวัตถุดิบที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  ชา  กาแฟ  สัปปะรด  

ลำไย  ถั ่ว  เป็นต้น  ถือเป็นพื้นที่ซึ ่งมีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่ระบบ

เกษตรอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก 

 อย่างไรก็ตาม  ผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนยังพบปัญหาราคา

ตกต่ำ  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการแปรรูปผลผลิตดังกล่าว  โดยเช่ือมโยง

การใช ้ เทคโนโลย ีและนว ัตกรรมที ่ท ันสมัย  เข ้ามาประย ุกต ์ใช ้ใน

กระบวนการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร  ให้

สามารถเชื่อมโยงไปสู่ตลาดและผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 
 

 ๑)  เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

มูลค่าสูงในพื้นทีก่ลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีขีดความสามารถในการ

ประกอบธุรกิจตามแนวทาง BCG 

 ๒)  เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงของ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และสอดคล้องกับ

ความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต 

 ๓)  เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์

เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในการเข้าถึง

ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

๔. ผลผลิต และผลลัพธข์องโครงการ 
 
 

 ๑)  ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปมูลค่าสูงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 2 ได้ร ับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด  

จำนวน  ๑๐๐  ผลิตภัณฑ์ต่อปีงบประมาณ 

 ๒)  ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปมูลค่าสูงได้รับ

ความรู้ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและแนวโน้มของตลาด จำนวน  ๑๐๐  

ราย 

๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ 
 
 

 ๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์ใหม่สูงขึ้นมากกว่าผลติภณัฑ์เดิมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20  
 ๒)  ระดับความพึงพอใจของผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

๖. ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/
 กลุ่มจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และ

เกษตรปลอดภัย  เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสร้างมลูค่าเพิ่มสูง 

 แนวทางการแปรรูปและสร้างมลูคา่เพิ่ม  (ส่งเสริมและสนับสนุน

การนำการวิจยัและพัฒนา  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  มาใช้ในการแปรรูปและ

สร้างมลูค่าเพิ่ม) 

๗. ระยะเวลา ๑  ตุลาคม  ๒๕๖6 – ๓๐  กันยายน  ๒๕70 



 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๒๙ 

๘. กิจกรรมที่สำคัญ 
 
 
 
 
 

 ๑)  จัดสัมมนาสร้างพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการอาหาร

เชิงนวัตกรรมให้ประสบความสำเรจ็  (๒  วัน)  จำนวน  ๑๐๐  ราย  

 ⚫  ให้ความรู้เกี่ยวกับ  Trend  ของอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

แปรรูป 

 ⚫  การเสวนาและสร้างแรงบันดาลใจ 

 ⚫  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ/สถาบันที่เกี่ยวข้อง 

 ⚫  การเช่ือมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนา 

 ๒)  พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยแนวคิดนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  (๑๐  

man - day)  จำนวน  ๑๐๐  ผลติภัณฑ ์

 ⚫  ให้ความรู้หลักการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหต้รงกับความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย 

 ⚫  ให้คำปรึกษาแนะนำการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้เข้มแข็ง 

 ⚫  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม 

 ⚫  การพัฒนาต้นแบบผลติภณัฑ์ใหม ่

 ๓)  จัดกจิกรรมนำเสนอผลิตภณัฑ์ต้นแบบเพื่อสร้างความร่วมมือ

ทางธุรกิจและการลงทุนการธรุกิจร่วมระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ซือ้ท่ีมี

ศักยภาพ  (๒  ครั้ง) 

 ⚫  จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  (Demo  Show)  ในงานแสดงสินค้า

ที่มีความเกี่ยวข้อง  ๑  ครั้ง 

 ⚫  นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจและการลงทุน  

(Pitching)  ๑  ครั้ง 

 ๔)  จัดสัมมนาสรุปผลการพัฒนาและทิศทางการพัฒนาศักยภาพ

ของอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในพื้นที่  (๑  วัน)  จำนวน  ๑๐๐  ราย 

 ⚫  นำเสนอผลการพัฒนา และแนวคิดในการต่อยอด 

 ⚫  เสวนาทศิทางการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและเกษตรแปรรูป

เพื่อสร้างความเข้มแข็งในพื้นที ่

 ⚫  สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในพ้ืนที่ 

๙. งบประมาณ 35,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (สามสิบหา้ล้านบาทถ้วน) 

๑๐. ผู้รับผิดชอบ 
 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพร่  น่าน   

 

  

 

 



 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๓๐ 

 

๔.๒ ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการ  อก.  แผนปฏิบัติราชการ  สปอ.   

และแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ปี ระยะ 5 ปี  

(พ.ศ.2566-25670) 
 

 
แผนปฏิบตัิราชการ  ระยะ  ๓ 
ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

ของ อก. 

แผนปฏิบัติราชการ  ระยะ  ๓  ปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 

ของ สปอ. 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  ๒ 
ปี  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๙ 

แผนปฏิบตัิการ 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน  ๒  ป ี๒๕๖4 

วิส
ัยท

ัศน์
 

 ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่  ๔.๐     
เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่า
ร้อยละ  ๔.๖  ภายในปี  ๒๕๖๕ 

 ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพ
ปัจจัยการผลิตรวมเพิ่มขึ้น  ร้อยละ  
๒.๕  ภายในป ี ๒๕๖๕ 

 ประตูการค้าสากล  โดดเด่น
วัฒนธรรมล้านนา  สินค้าเกษตร
ปลอดภัย  ประชาชนรว่มใจ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป  อาหาร  และสมุนไพร
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

 
ด้า

นท
ี่  ๑

 

 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและ
เข้มแข็ง 

 การผลักดันและบูรณาการ
นโยบายและแผนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 พัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การพัฒนาการค้า  การลงทุน และ 
โลจิสติกส์เชื่อมโยงกบั
ต่างประเทศ 

 เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและอาหาร 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

 
ด้า

นท
ี่  ๒

 

 การพัฒนาปจัจัยสนับสนุน       
ให้เอื้อต่อการลงทุนและการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 

 การเสริมสร้างศักยภาพของ
ธุรกิจอุตสาหกรรม 

 การสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาค
เกษตรและอุตสาหกรรมการ 
เกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

 สร้างความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรบนพื้นฐานของภูมิ
ปัญญาสร้างสรรค์ 

ปร
ะเด

็นก
าร

พัฒ
นา

 
ด้า

นท
ี่  ๓

 

 การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 การส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาและยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ศิลปวัฒนธรรม 
และสุขภาพ เพื่อสร้างรายได้สู่
ชุมชนและเชื่อมโยงหว่งโซ่
มูลค่าเพิ่มการท่องเท่ียวของ
กลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน 

 

ปร
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 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

 การพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อให้บริการอย่างมีคุณภาพ 

 ดำรงฐานทรพัยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์  การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานโดย 
การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การ
เป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

 

 ๔.๓ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ของ สอจ. ตาม
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน  ได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการ
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ตามบทบาทและภารกิจที่จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัดมอบหมายอย่างครบถ้วน 

 



 

แผนปฏิบัติการดา้นการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.๒๕๖6 – 2570) หน้าท่ี  ๓๑ 

 

 ๔.๔ ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4  ของ สอจ. ตาม 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด  พ.ศ. ๒๕๖4 

 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน  ไดม้ีการเสนอแผนงาน/
โครงการต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด  ทั้งในระดับจังหวัด  และระดับกลุ่ม
จังหวัด  และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ซ่ึงผลการ
ดำเนินงานภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 

 


