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ส่วนที่ 1  
สภาพทั่วไปของกลุ่มจงัหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

( เชียงราย  พะเยา  แพร่  น่าน ) 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต  
       กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย  พะเยา  แพร่  และน่าน อยู่ทาง
ตอนบนของประเทศระยะทางจากกรุงเทพมหานคร 785 กิโลเมตร มีชายแดนด้านเหนือติดกับประเทศสหภาพ
เมียนม่าร ์ระยะทาง 130 กิโลเมตร (เป็นแนวภูเขา 100 กิโลเมตร และเป็นแนวแม่น้้า 30 กิโลเมตร คือ ส่วนที่
เป็นแม่น้้ากกและแม่น้้ารวก) ชายแดนด้านตะวันออกติดกับ สปป.ลาว ระยะทาง 437 กิโลเมตร (เป็นแนวภูเขา
ยาว 219 กิโลเมตร และแนวแม่น้้าโขงยาว 219 กิโลเมตร) มีพ้ืนที่รวม 36,323 ตารางกิโลเมตร โดยจังหวัด
เชียงรายมีพื้นท่ีมากที่สุด 11,678 ตารางกิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 แสดงแผนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
 

ตารางที่ 1 แสดงพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดฯ 
จังหวัด พื้นที่ (ตารางกิโลเมตร) 
เชียงราย 11,678 
พะเยา 6,355 
แพร ่ 6,538 
น่าน 11,472 

กลุ่มจังหวัดฯ 36,323 
 

 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
       พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา มีแม่น้้าส้าคัญ ได้แก่ 
แม่น้้าโขง แม่น้้ายม แม่น้้าน่าน แม่น้้ากก แม่น้้าอิง เป็นต้น 
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1.3 ประชากร 
        กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีประชากรรวม 2,620,490 คน แบ่งเป็นชาย 1,292,061 คน 
หญิง 1,328,429 คน โดยจังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากท่ีสุด 1,198,656 คน  

 
ตารางที่ 2 แสดงจ้านวนประชาชนของกลุ่มจังหวัดฯ 

จังหวัด 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
เชียงราย 589,759 608,897 1,198,656 
พะเยา 238,346 248,126 486,472 
แพร ่ 223,491 235,259 458,750 
น่าน 240,465 236,147 476,612 

กลุ่มจังหวัดฯ 1,292,061 1,328,429 2,620,490 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, มีนาคม 2555 

 

 
  1.4 การปกครอง 
   การแบ่งเขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย 50 อ้าเภอ     
369 ต้าบล 4,128 หมู่บ้าน 

 
ตารางที่ 3 แสดงเขตการปกครองของกลุ่มจังหวัดฯ 
จังหวัด 

เขตการปกครอง 
อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

เชียงราย 18 124 1,751 
พะเยา 9 68 779 
แพร ่ 8 78 708 
น่าน 15 99 889 

กลุ่มจังหวัดฯ 50 369 4,128 
ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, มีนาคม 2555 

 
  1.5 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
   การปกครองส่วนท้องถิ่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 4 แห่ง เทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 4 แห่ง เทศบาลต้าบล 136 แห่ง และองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 255 แห่ง รวมทั้งสิ้น 400 แห่ง 

 
ตารางที่ 4 แสดงเขตการปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. รวม 
เชียงราย 1 1 - 63 79 144 
พะเยา 1 - 2 33 36 72 
แพร ่ 1 - 1 24 58 84 
น่าน 1 - 1 16 82 100 

กลุ่มจังหวัดฯ 4 1 4 136 255 400 
ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สิงหาคม 2555 
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 1.6 การเมือง 
   1.6.1 สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร (ส.ส.) คณะกรรมการการเลือกตั้งได้แบ่งเขตการเลือกตั้ง 
ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยแต่ละเขตจะมี ส.ส. ได้เขตละ 1 คน 
   - จังหวัดเชียงราย มี 7 เขตการเลือกตั้ง มีจ้านวน ส.ส. แบบแบ่งเขต รวมทั้งสิ้น 7 คน 
   - จังหวัดพะเยา มี 3 เขตการเลือกตั้ง มีจ้านวน ส.ส. แบบแบ่งเขต รวมทั้งสิ้น 3 คน 
   - จังหวัดแพร่ มี 3 เขตการเลือกตั้ง มีจ้านวน ส.ส. แบบแบง่เขต รวมทั้งสิ้น 3 คน 
   - จังหวัดน่าน มี 3 เขตการเลือกตั้ง มีจ้านวน ส.ส. แบบแบง่เขต รวมทั้งสิ้น 3 คน 
   1.6.2 สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ก้าหนดที่มาของ 
ส.ว. มาจากทั้งการเลือกตั้งโดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งจ้านวน 77 เขต รวม 77 คน และมาจากการสรรหาอีก 
73 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน  
   - จังหวัดเชียงราย  มีจ้านวน ส.ว. 1 คน 
   - จังหวัดพะเยา   มีจ้านวน ส.ว. 1 คน 
   - จังหวัดแพร่   มีจ้านวน ส.ว. 1 คน 
   - จังหวัดน่าน   มีจ้านวน ส.ว. 1 คน 
ที่มา: ส้านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 2555 

 
  1.7 โครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
   1. ถนน เส้นทางท่ีส้าคัญประกอบด้วย  
    1.1 ทางหลวงแผ่นดิน 
    หมายเลข 1  พหลโยธิน (ช่วงพะเยา-แม่สาย) 
    หมายเลข 11  (ช่วงอ้าเภอเด่นชัย) 
    หมายเลข 101  (ช่วงอ้าเภอเด่นชัย-น่าน) 
    หมายเลข 103 เส้นทางร้องกวาง-งาว 
    1.2 ทางหลวงอาเซียน (AH)  
    หมายเลข AH 2 เริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทยที่อ้าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
    หมายเลข AH 3 เริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทยที่อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
    หมายเลข AH 13 เริ่มต้นเข้าสู่ประเทศไทยที่ด่านห้วยโก๋น อ้าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
      จังหวัดน่าน 
    1.3 โครงข่ายคมนาคมตามกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง (GMS)      
กลุ่มจังหวัดฯ อยู่ในแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) และเส้นทาง 
R3A และ R3B เชื่อมโยงกับมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) 
 
   2. สะพานข้ามแม่น้ า ที่ส้าคัญประกอบด้วย 
    2.1 สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้้าโขงแห่งที่ 4 เชื่อมอ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
กับแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี พ.ศ.2556 
    2.2 สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้้าสาย แห่งที่ 1 และ 2 เชื่อมอ้าเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงรายกับจังหวัดท่าข้ีเหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
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   3. รถไฟ สถานีรถไฟที่ส้าคัญ ได้แก่ สถานีรถไฟเด่นชัย จังหวัดแพร่ 
    

4. ท่าอากาศยาน 
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีท่าอากาศยานที่อยู่ ในการดูแลของบริษัท        
ท่าอากาศยานไทย จ้ากัด (มหาชน) จ้านวน 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย         
และมีท่าอากาศยานที่อยู่ในการดูแลของกรมการบินพลเรือน จ้านวน 2 แห่ง คือ ท่าอากาศยานแพร่ และ     
ท่าอากาศยานน่าน 
    
   5. ท่าเรือ 
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีท่าเรือ 3 แห่ง ประกอบด้วยท่าเรือพาณิชย์เชียง
แสนแห่งที่ 1 และ 2 และท่าเรือเชียงของ ซึ่งทั้ง 3 แห่ง อยู่ในการดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
 
   6. ด่านศุลกากร 
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มีด่านศุลกากรอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง ประกอบด้วย  
ด่านศุลกากรแม่สาย ด่านศุลกากรเชียงแสน ด่านศุลกากรเชียงของ และด่านศุลกากรทุ่งช้าง 
 
 1.8 แหล่งท่องเที่ยวและเทศกาลประเพณีที่ส าคัญ 
   1.8.1 แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

 
ตารางที่ 5 แสดงแหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคญัในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

จังหวัด ทางธรรมชาต ิ ทางประวตัิศาสตร์/วัฒนธรรม นันทนาการ/ทั่วไป 
เชียงราย 1. ดอยตุง 

2. ดอยแม่สลอง 
3. ภูชี้ฟ้า , ภูผาตั้ง , ภูผาหลง 
4. สามเหลี่ยมทองค้า 

1. วัดพระมหาชินธาตุเจ้า (ดอยตุง) 
2. วัดร่องขุ่น 
3. เมืองโบราณเชียงแสน 

1. พระต้าหนักดอยตุงราชนิเวศน์ 
2. ย่านการค้าชานแดน (แม่สาย) 
3. ไนท์บาซาร์ 

พะเยา 1. อุทยานแห่งชาติดอยหลวง 
2. อุทยานแห่งชาติภูซาง 
3. อุทยานแห่งชาติแม่ปืม 
4. อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง 
5. กว๊านพะเยา 

1. วัดศรีโคมค้า 
2. วัดติโลกอาราม 
3. วัดนันตาราม 
4. หอวัฒนธรรมนิทัศน์ 
5.วัดพระเจ้านั่งเดิน 
6.วัดพระธาตุสมแวน 

1. อนุสาวรีย์พ่อขุนง้าเมือง 
2. สถานีประมงน้้าจืดพะเยา 

แพร ่ 1. อุทยานแห่งชาติดอยผากลอง 
2. อุทยานแห่งชาติแม่ยม 
3. แพะเมืองผี 
4. แก่งเสือเต้น 

1. วัดพระธาตุช่อแฮ 
2. วัดพระบาทมิ่งเมือง 

1. บ้านประทับใจ 
2. คุ้มวงค์บุรี 

น่าน 1. อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 
2. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน 
3. อุทยานแห่งชาติแม่จริม 
4. อุทยานแห่งชาติถ้้าสะเกิน 
5. อุทยานแห่งชาตินันทบุรี 
6. อุทยานแห่งชาติขุนสถาน 
7. อุทยานแห่งชาติขุนน่าน 
8. วนอุทยานถ้้าผาตูบ 

1. วัดพระธาตุแช่แห้ง 
2. วัดภูมินทร์ 
3. บ่อเกลือโบราณ 

1. อนุสรณีย์วีรกรรม พ.ต.ท.ทุ่งช้าง 
2. หมู่บ้านไทลื้อหนองบัว 
3. บ้านปากนาย 

ที่มา: รายงานสถิติการท่องเท่ียวภายในประเทศประจ้าปี พ.ศ.2553 (ภาคเหนือ), กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2553 
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   1.8.2 เทศกาลประเพณีที่ส าคัญ 
 

ตารางที่ 6 แสดงเทศกาลและประเพณทีี่ส้าคัญในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
จังหวัด เทศกาลประเพณ ี
เชียงราย 1. งานพ่อขุนเม็งราย จัดประมาณปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์  เป็นงานประจ้าปี ภายในงานจะมีการ      

ออกร้าน จัดนิทรรศการและมหรสพต่างๆ 
2. งานวันลิ้นจี่เชียงรายและสับปะรดนางแล จัดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี ภายในงานจะมีการประกวด
ขบวนรถและประกวดธิดาลิ้นจี่ การออกร้านจ้าหน่ายสินค้า 

พะเยา 1. งานสักการะบวงสรวงพ่อขุนง าเมือง จัดขึ้นทุกวันที่ 5 มีนาคมเป็นการร้าลึกถึงพ่อขุนง้าเมือง กษัตริย์ที่ครองเมือง
พะเยา ซ่ึงในช่วงที่พระองค์ ครองราชย์ บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข และได้ทรงร่วมกับพ่อขุนรามค้าแหง มหาราช และพ่อขุน
เม็งรายมหาราช สาบานเป็นพระสหายต่อกันที่เมืองพะเยา งานจัดขึ้นทุกวันที่ 5 มีนาคม ที่บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนง้าเมือง
สวนสมเด็จย่า 90 โดยมีพิธีบวงสรวงแบบพราหมณ์ มีขบวนสักการะเทิดพระเกียรติ และการแสดงวัตนธรรมล้านนา จัดโดย
จังหวัดพะเยา 
2. งานเทศกาลลิ้นจี่ และของดีเมืองพะเยา จัดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมจัดขึ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ที่
ตลาดกลางเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ อ้าเภอแม่ใจ ในงานมีมหรสพ การแสดง การประกวดธิดาชาวสวนลิ้นจี่ ประกวด
ลิ้นจี่พันธุ์ต่างๆ นิทรรศการของภาคราชการและเอกชน จัดโดยสหกรณ์อ้าเภอแม่ใจ 
3. งานประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวง จัดขึ้น 7 วัน เดือน 7 ขึ้น 15 ค้่างานนมัสการพระเจ้าตนหลวง ที่วัดศรีโคมค้า 
เป็นงานที่จัดกันมาตั้งแต่โบราณ ซ่ึงจะจัดในช่วงก่อนวันวิสาขบูชา ระยะเวลาจัดงาน 7 วัน โดยยึดการนับปฏิทิน ทาง
ภาคเหนือ ซ่ึงตรงกับเดือน 5 ขึ้น 15 ค้่าของภาคเหนือ (เดือน 7 ขึ้น 15 ค้่า ไทย) จึงเรียกงานนี้ในท้องถิ่นว่า "งาน 8 เป็ง" 
ในงานแบ่งเป็นสองรูปแบบ คือ ในเขตสงฆ์จะเป็นการท้าบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม การประกวดครัว ตาน การ ปฏิบัติธรรม
ในช่วง 7 วัน ส่วนนอกเขตวัดก็จะมีมหรสพ และการจ้าหน่ายสินค้า 
4. ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ า วัติโลกอารม กว๊านพะเยา 
5. งานวัฒนธรรมไทลื้อ อ.เชียงค้า เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม ทุกปี 

แพร ่ 1. งานประเพณีนมัสการพระธาตุชอ่แฮ จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 11-15 ค้่าเดือน 4 มีการแห่ผ้าขึ้นไปห่มองค์พระธาตุ มีขบวน
แห่แบบล้านนา โดยผู้ร่วมงานทุกคนจะแต่งกายแบบพื้นเมืองล้านนา มีมหรสพสมโภชทุกคืน รุ่งเช้าวันขึ้น 15 ค้่าจะมีการ
ท้าบุญตักบาตร กลางคืนมีการเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและวิหาร 
2. งานแอ่วสงกรานต์น้ าใจเมืองแป้ นุ่งม่อฮ่อมแต้งามตา จัดงานบริเวณศูนย์หัตถกรรมเวียงโกศัย ในวันที่ 13-17 เมษายน
ของทุกปี ภายในงานจะมีการแต่งกายด้วยชุดม่อฮ่อมล้อมวงกินขันโตก และเล่นสงกรานต์กัน 
3. งานกิ๋นสลาก คล้ายประเพณีถวายสลากภัตของภาคกลาง โดยชาวบ้านจะจัดเครื่องไทยทาน เขียนสลากชื่อของตนติดไว้
แล้วน้าไปรวมกันที่หน้าพระประธาน พระสงฆ์จะจับสลากขึ้นมาให้มรรคนายกประกาศ เจ้าของสลากก็น้าเครื่องไทยทาน
ของตนไปถวายแด่พระสงฆ์ โดยงานนี้จะจัดขึ้นตามวัดต่างๆ ช่วงเดือน 10 ของทุกปี 

น่าน 1. งานแข่งเรือประเพณีฉลองงาช้างด าจังหวัดน่าน ประเพณีแข่งเรือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานาน นิยมจัดให้มีขึ้นใน
งานประเพณีตานก๋วยสลาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2479 ได้จัดให้มีการแข่งเรือในงานทอดกฐินสามัคคีสืบทอดมาจนถึงงาน
ทอดกฐินพระราชทานในปัจจุบัน ซ่ึงจะมีในราวกลางเดือนตุลาคมหรือต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ช่วงหลังจากจังหวัดได้
รวมงานสมโภชงาช้างด้าอันเป็นสมบัติล้้าค่าคู่บ้านคู่เมือง ภายในงานมีการประกวดเรือกองเชียร์ ฯลฯ 
2. งานเทศกาลส้มสีทองและงานกาชาดจังหวัดน่าน จัดในราวกลางเดือนธันวาคมของทุกปี ณ สนามกีฬาจังหวัดน่าน ซ่ึง
ในงานก็จะมีกิจกรรมหลายอย่าง ได้แก่ การประกวดขบวนรถส้มสีทอง การออกร้านนิทรรศการ การจ้าหน่าย สินค้า
หัตถกรรมจากอ้าเภอต่างๆ และจากเมืองฮ่อน - หงสา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การแสดงศิลปะพื้นเมือง 
และมหรสพต่างๆ 

ที่มา: www.hamanan.com, สืบค้นเมื่อสิงหาคม 2555 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hamanan.com/
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2. สรุปผลการด าเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2553-2556) 
 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้ก้าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาในระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2553 – 
2556) ว่า “ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา ดิน น้้า ป่าสมบูรณ์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข” โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก้าหนด 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่สากล โดยมีกลยุทธ์ คือ 
 1. การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือน
บ้านในกลุ่มประเทศ GMS และ BIMSTEC มีโครงการส้าคัญ เช่น โครงการจัดงานแสดงและจ้าหน่ายสินค้าของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจ้าทุกปี โครงการส่งเสริมความร่วมมือทีมไทยแลนด์
ล้านนา เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสัมพันธ์ด้านการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 
 2. การส่งเสริมการค้า การลงทุน โดยส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับ
ภูมิภาค มีโครงการที่ส้าคัญ เช่น โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดเพ่ือการค้ากับประเทศ 
GMS BIMSTEC และประเทศอ่ืนๆ โครงการพัฒนาสินค้าชุมชน (ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า) เป็นต้น 
 3. การพัฒนา Logistics รองรับการเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โดยประสานกับ
ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรกปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษา พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการขนส่ง ทั้งทางบก ทางน้้า และทางอากาศ การผลิตบุคลากรด้าน Logistics ในระดับอุดมศึกษา
และบุคลากรด้านการผลิต การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างกัน และการเตรียมความพร้อมรองรับ
การเชื่อมโยง NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS มีโครงการที่ส้าคัญ เช่น การจัดท้าเว็บไซด์ระบบฐานข้อมูล
เชิงยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดฯ โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติกลุ่มจังหวัด เพ่ือรองรับ
การจัดกิจกรรมส้าคัญของกลุ่มประเทศ GMS โครงการจัดท้าแผนแม่บทกลุ่มจังหวัดฯ เพ่ือรองรับการเชื่อมโยง 
NSEC ตามกรอบความร่วมมือ GMS โครงการศึกษาผลกระทบต่อสังคมและชุมชนในการพัฒนาความร่วมมือ
การค้าการลงทุนกับกลุ่มประเทศ GMS เป็นต้น 
  ผลการด้าเนินงานตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้า
ชายแดนของกลุ่มจังหวัดฯ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 15 ต่อปี พบว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ กล่าวคือ มีการ
ขยายตัวของมูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดฯ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.02 และ 64.77 ในปีงบประมาณ 2553 
และ 2554 ตามล้าดับ 

 
ตารางที่ 7 แสดงมูลค่าการค้าชายแดนของกลุ่มจังหวัดฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – เดือน สิงหาคม 2554  

ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 
ด่าน พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

แม่สาย 
น้าเข้า 359.42 153.37 198.80 
ส่งออก 4,259.47 6,724.19 1,0397.92 

รวม 4,618.89 6,877.56 1,0596.72 

เชียงแสน 
น้าเข้า 1,230.37 1057.39 1,100.12 
ส่งออก 5,082.05 5,630.20 8,992.65 

รวม 6,312.42 6,687.59 1,0092.77 

เชียงของ 
น้าเข้า 986.33 1,731.28 2,268.31 
ส่งออก 1,931.04 3,206.83 5,931.14 

รวม 2,917.37 4,938.11 8,199.45 
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ด่าน พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 

ทุ่งช้าง 
น้าเข้า 242.22 278.16 268.12 
ส่งออก 250.93 548.72 2592.86 

รวม 493.15 826.88 2860.98 

กลุ่มจังหวัดฯ 
น้าเข้า 2818.34 3220.20 3835.35 
ส่งออก 11523.49 16109.94 27914.57 

รวม 14341.83 19330.14 31749.92 
ที่มา :  ส านักงานศุลกากรภาค 3 
หมายเหตุ กรมการค้าต่างประเทศจะใช้ข้อมูลจากด่านศุลกากรที่เป็นด่านถาวรเท่านั้น  
 ส าหรับสินค้าน าเขา-สงออก ที่ส้าคัญในปงีบประมาณ 2555 แยกเปนรายประเทศ พบวา   
 1) ไทย-สาธารณรัฐแหงสหภาพพม่า 
 - สินคา้น้าเขา้ส้าคัญ คือ ไม ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ  สินคากสิกรรม สิ่งทอ   
 - สินคาสงออกส้าคัญ คือ สินคาอุปโภคบริโภค สินคาเบ็ดเตล็ด สินคาเชื้อเพลิง   
 2) ไทย-สปป.ลาว   
 - สินคาน้าเขาส้าคัญ คือ สินคาแร สินคากสิกรรม ไม ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ   
 - สินคาสงออกส้าคัญ คือ สินคาเชื้อเพลิง วัสดุกอสราง สินคาอุปโภคบริโภค   
 3) ไทย-สป.จีน   
 - สินคาน้าเขาส้าคัญ คือ สินคากสิกรรม สินคาอุปโภคบริโภค เคมีภัณฑ 
 - สินคาสงออกส้าคัญ คือ สินคาอุปโภคบริโภค สินคากสิกรรม เครื่องจักรไมใชไฟฟาอุปกรณและสวน
ประกอบ   
 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า           
โดยมีกลยุทธ์ คือ 
 1. การเพ่ิมผลิตภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
ผลผลิตสินค้าเกษตร การปรับปรุงคุณภาพการผลิตตามหลักการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเศรษฐกิจหลัก มีโครงการส้าคัญ เช่น โครงการยกระดับมาตรฐานยางพารา 
โครงการเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรชาวสวนยางพาราแบบครบวงจร โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัด
ฯ โครงการพัฒนาพืชเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมมูลค่า (ข้าว/ข้าวโพด) เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร เป็นต้น 
 2. การสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร องค์กรเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยส่งเสริม
การรวมกลุ่มและสร้างเครือข่าย ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการส้าคัญ เช่น โครงการเครือข่าย
เสริมสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรตามแนวของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการ
พัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์ตามพระราชด้าริ (ปิดทองหลังพระ) เป็นต้น 
 3. ส่งเสริมการบริหารจัดการตลาดสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางการตลาดและสร้างช่องทางการจ้าหน่ายสินค้าเฉพาะกลุ่ม (Niche Goods) มีโครงการส้าคัญ เช่น 
โครงการก่อสร้างตลาดกลางของสหกรณ์เพ่ือบริการแก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปพร้อมเครื่องอบความชื้นข้าว/
ข้าวโพด โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร เป็นต้น 
 ผลการด้าเนินการตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 คือ ร้อยละของแปลง/ฟาร์มที่ได้ใบรับรอง
มาตรฐาน GAP ของผลผลิตทางการเกษตรส้าคัญต่อแปลง/ฟาร์มท่ีรับการตรวจจากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ร้อยละ 100 พบว่ามีผลการด้าเนินงาน ร้อยละ 97.07 และ 99.92 ในปีงบประมาณ 2553 และ 2554 
ตามล้าดับ 
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ตารางที่ 8 แสดงร้อยละของแปลง/ฟารม์ที่ได้รับมาตรฐาน GAP ของกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 2 
 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
ร้อยละของแปลง/ฟาร์มที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน GAP ของ
ผลผลิตทางการเกษตรส้าคัญต่อแปลง/ฟาร์มที่รับการตรวจ
จากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

97.07 99.92 na na 

ที่มา : ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา  
หมายเหตุ ผลผลิตการเกษตรที่ส้าคัญ ประกอบด้วย ข้าว ล้าไย ลิ้นจี่ สัตว์น้้าจืด และสุกร 

  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและสุขภาพ          
โดยมีกลยุทธ์ดังนี้ 
 1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ โดย
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ และเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่องในกลุ่ม
จังหวัดฯ รวมถึงพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม มีโครงการส้าคัญ เช่น โครงการตรูเดอล้านนา
ตะวันออก โครงการพัฒนาความหลากหลายทางวัฒนธรรม (เส้นทางวัฒนธรรม) และส่งเสริมครูปัญญา 9 สาขา 
โครงการเชื่อมโยงวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมและ
สุขภาพ 6 เวียง (เวียงลอ เวียงสอง เวียงภูเพียง เวียงวรนคร เวียงเชียงแสน เวียงกาหลง) เป็นต้น 
 2. พัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน GMS โดยส่งเสริมความร่วมมือ
การท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างเครือข่ายและพัฒนาสมรรถนะองค์กรการท่องเที่ยว มีโครงการ
ส้าคัญ เช่น โครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS 
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออกกับกลุ่มประเทศ GMS เป็นต้น 
 3. พัฒนามาตรฐานการบริการและบุคลากรการท่องเที่ยวสู่สากล รวมถึงพัฒนาการประชาสัมพันธ์และ
การตลาด มีโครงการส้าคัญ เช่น โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดฯ โครงการพัฒนา
มาตรฐานการบริการและการตลาดสู่สากลแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 จังหวัด โครงการประกวดแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับคุณภาพสู่สากล โครงการ
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ เป็นต้น 
 ผลการด้าเนินการตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือ ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้จากการ
ท่องเที่ยว ร้อยละ 10 ต่อปี พบว่า รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนร้อยละ 22.90 ในปีงบประมาณ 2554 
 

ตารางที่ 9 แสดงสถิติข้อมูลการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดฯ ปี พ.ศ. 2552 – 2554 

 
ที่มา : กรมการท่องเที่ยว กันยายน 2555 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี  
มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยจัดท้าฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมทรัพยากรชีวภาพ 
มีโครงการส้าคัญ เช่น โครงการท้าฐานข้อมูลเพ่ือการศึกษาและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นพ้ืนที่กลุ่มป่าภูคา-แม่ยม กลุ่มป่าศรีลานนา -ขุนตาล โครงการน้าร่องแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม เป็นต้น 
 2. รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความสมดุลของระบบนิเวศ โดยแก้ไขปัญหาการบุกรุกท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมีอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีโครงการส้าคัญ เช่น 
โครงการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท้าลายทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนกลุ่มป่าภูคา-แม่ยม กลุ่มป่าศรีลานนา-ขุนตาล 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศต้นน้้าโดยชุมชนมีส่วนร่วม โครงการน้าร่องปรับเปลี่ยนพืชเกษตรกรรม
เป็นไม้เศรษฐกิจและไผ่ในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น 
 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยี มีโครงการ
ส้าคัญ เช่น โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยระบบเทคโนโลยีและชุมชน     
เป็นต้น 
 4. สร้างภาคีและส่งเสริมชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟป่า การบริหารจัดการสาธารณภัยต่างๆ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม มีโครงการส้าคัญ เช่น โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า
ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดฯ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพ้ืนที่เสี่ยงภัยกลุ่มจังหวัดฯ 
โครงการเสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกลุ่มจังหวัดฯ โครงการ
สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติกลุ่มจังหวัดฯ เป็นต้น 
 ผลการด้าเนินการตามเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ระดับความส้าเร็จการด้าเนินการตาม
แผนบูรณาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและเตือนภัยจากอุทกภัย สภาวะหมอกควัน และ
ดินโคลนถล่ม ซึ่งวัดจากระดับชั้นของความส้าเร็จ (Milestones) ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 สรุปทบทวนผลการ
ด้าเนินงานในปีที่ผ่านมา เพ่ือร่วมก้าหนดประเด็นส้าคัญในการแก้ไขปัญหา ขั้นตอนที่ 2 จัดท้าแผนปฏิบัติการ
ประจ้าปี ก้าหนดโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัดผลลัพธ์ของแต่ละโครงการ พร้อมก้าหนดค่าเป้าหมายใน
ลักษณะที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา หรือเกิดความสูญเสียน้อยกว่าในอดีต ขั้นตอนที่ 3 ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
ได้แล้วเสร็จครบถ้วน ขั้นตอนที่ 4 มีผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดเป็นไปตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ 5 
มีผลการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดสูงกว่าเป้าหมายทุกตัวชี้วัด และจัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงาน  พบว่ามี
ผลการด้าเนินงานเท่ากับ 3.57 และ 3.42 ในปีงบประมาณ 2553 และ 2554 ตามล้าดับ 
 

ตารางที่ 10 แสดงระดับความสา้เร็จการด้าเนินการตามแผนบูรณาการด้านการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมของกลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนบน 2 
 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 
ระดับความส้าเร็จการด้าเนินการตามแผนบูรณาการด้าน
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันและเตือนภัย
จากอุทกภัย สภาวะหมอกควัน และดินโคลนถล่ม 

3.57 3.42 na na 

 


