






ระเบยีบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการรวมภาครฐัและเอกชนเพือ่พฒันาและแกไขปญหาทางเศรษฐกจิจงัหวดัลำพนู 

( กรอ. จงัหวดัลำพนู )  ครัง้ที ่ 1  / 2565 
วนัพธุที ่ 29  ตลุาคม  2564  เวลา  13.30 น. 
ณ  หองประชมุจามเทว ีศาลากลางจังหวดัลำพนู   

............................................. 

ระเบยีบวาระที ่ 1  เรือ่ง ประธานแจงใหทีป่ระชมุทราบ    

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไข 
ป ญ ห าท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ จั งห วั ด ล ำพู น (ก ร อ .จั ง ห วั ด ล ำพู น ) ค รั้ ง ที่  2  /  2 5 6 4                           
เมื่อวันที่  8  เมษายน  2564    

ระเบยีบวาระที ่ 3  เรือ่งเพือ่ทราบ  

       3.1   เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังจังหวัดลำพูน 
                          3.2   เรื่อง รายงานสถานการณสินคาเกษตรท่ีสำคัญของจังหวัดลำพูน  
  3.3   เรื่อง การจัดงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซโป (FTI EXPO 2022) 

     3.4   การรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากการประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีกับ     
              ผูวาราชการจังหวดั ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารทองถ่ิน และผูแทนเกษตรกรเพ่ือ 
              ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
              ( ลำปาง  เชียงใหม  ลำพูน  แมฮองสอน )          

ระเบยีบวาระที ่ 4  เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุครัง้ทีผ่านมา  

 4.1  การติดตามโครงการขยายเสนทางหลวง สาย ทล.106 เปน 4 ชองจราจรและ 
        โครงการขยายทางหลวงชนบทลำพูน สาย ทช.ลพ. 2047 เปน 4 ชองจราจร  
        เพ่ือเชื่อมระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลำพูนฝงทิศตะวันออกเพ่ือรองรับ 
        การกอสรางทาอากาศยานเชียงใหมแหงท่ี  2  สันกำแพง – บานธิ  ในอนาคต 

 4.2  การติดตามผลโครงการกอสรางถนนสาย ง.2   

 4.3  กระบวนการจัดทำผังเมืองรวมลำพูน 
        ( สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน ) 

ระเบยีบวาระที ่ 5 เรือ่งพจิารณา 

                         5.1 การเตรียมความพรอมรับมาตรการเปดประเทศในการรับนักทองเท่ียว 
                               ของจังหวัดลำพูน (สำนักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดลำพูน)                        

                         5.2 การขับเคลื่อนโครงการ Lamphun Golf Sandbox และมาตรฐานความปลอดภัย 
        ดานสาธารณสุข (SHA / SHAPLUS) 
                                (การทองเท่ียวแหงประเทศไทยสำนักงานลำปาง) 

                         5.3 การพิจารณารางวัลผูวาราชการจังหวัด (สำเภาทอง) ประจำป พ.ศ. 2564 
                                (หอการคาจังหวัดลำพูน) 

                         5.4 การเตรียมความพรอมในการจัดทำขอเสนอโครงการฯ ของจังหวัดลำพูน 
  เพ่ือนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี   

5.5 การพิจารณาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหา 
     ทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565       

ระเบยีบวาระที ่ 6 เรือ่งอืน่ ๆ ( ถาม ี) 



 
ระเบยีบวาระการประชมุ 

คณะกรรมการรวมภาครฐัและเอกชนเพือ่พฒันาและแกไขปญหาทางเศรษฐกจิจงัหวดัลำพนู 
(กรอ.จงัหวดัลำพนู) ครั้งที ่1 / 2565 

วนัพธุที ่29 ตลุาคม 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชมุจามเทว ีศาลากลางจังหวดัลำพนู   

............................................. 

ระเบยีบวาระที ่ 1  เรือ่ง ประธานแจงใหทีป่ระชมุทราบ 

  การประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาแกไขปญหาทาง
เศรษฐกิจจังหวัดลำพูน  (กรอ.จังหวัดลำพูน) มีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันหาแนวทางการพัฒนา
และแกไขปญหาทางดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน การทองเท่ียวของจังหวัดลำพูน ใหเปนใน
ทิศทางเดียวกันและเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน โดยในการประชุมคณะกรรมการรวม
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน ( กรอ.จังหวัดลำพูน ) ในวันนี้ 
เปนการประชุมฯ  ครั้งท่ี 1 / 2565 มีระเบียบวาระการประชุมฯ ท่ีสำคัญ ไดแก แนวโนม
คาดการณภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดลำพูน รายงานสถานการณสินคาเกษตรท่ีสำคัญของ
จั งหวัดลำพูน  และการตลาดสินค า เกษตร ท่ีสำคัญ ของจั งหวัดลำพูน   การจัดงาน                
สภาอุตสาหกรรมเอ็กซโป ( FTI  EXPO  2022 )  การรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานจาก
การประชุมระหวางนายกรัฐมนตรีกับผูวาราชการจังหวัด ผูแทนภาคเอกชน ผูบริหารทองถ่ิน 
และผูแทนเกษตรกรเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ( ลำปาง  เชียงใหม  ลำพูน  แมฮองสอน ) การเตรียมความพรอมรับมาตรการ      
เปดประเทศในการรับนักทองเท่ียวของจังหวัดลำพูน  การติดตามโครงการขยายเสนทางหลวง 
ส าย  ท ล .1 0 6  เป น  4  ช อ งจ ร าจ รแล ะ โค รงก ารขย ายท างห ล วงช น บ ท ล ำ พู น                     
สาย ทช.ลพ. 2047 เปน 4 ชองจราจร เพ่ือเชื่อมระหวางจังหวัดเชียงใหมกับจังหวัดลำพูน     
ฝงทิศตะวันออกเพ่ือรองรับการกอสรางทาอากาศยานเชียงใหมแหงท่ี  2  สันกำแพง – บานธิ       
ในอนาคต การติดตามผลโครงการกอสรางถนนสาย ง. 2  กระบวนการจัดทำผังเมืองรวมลำพูน  
การเตรียมความพรอมรับมาตรการเปดประเทศในการรับนักทองเท่ียวของจังหวัดลำพูน        
การขับเคลื่อนโครงการ Lamphun  Golf  Sandbox รองรับมาตรการเปดประเทศ การพิจารณา
รางวัลผูวาราชการจังหวัด (สำเภาทอง) ประจำป พ.ศ. 2564  การเตรียมความพรอมในการ
จัดทำขอเสนอโครงการฯ ของจังหวัดลำพูนเพ่ือนำเสนอตอคณะรัฐมนตรีในการประชุม
คณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี  การพิจารณาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ         
รวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) ประจำป
งบประมาณ  พ.ศ.  2565       

     

มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไข 
ป ญ ห าท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ จั งห วั ด ล ำพู น (ก ร อ .จั ง ห วั ด ล ำพู น ) ค รั้ ง ที่  2  /  2 5 6 4                           
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564   
         สำนักงานจังหวัดลำพูน ในฐานะฝายเลขานุการฯ ไดจัดทำรายงานการประชุม 
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน   
(กรอ. จังหวัดลำพูน) ครั้งท่ี  2 / 2564  เม่ือวันท่ี  8  เมษายน  2564  เรียบรอยแลว พรอมท้ัง
ไดนำเผยแพรบนเว็บไซตจังหวัดลำพูน www.lamphun.go.th รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารแนบทาย   

   จึงนำเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐ 
 และเอกชนเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน ครั้งท่ี 2  /2564  ตอไป 

มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบยีบวาระที ่ 3  เรือ่งเพือ่ทราบ  

       3.1   เรือ่ง รายงานภาวะเศรษฐกจิการเงนิการคลงัจงัหวดัลำพนู 
   (สำนกังานคลงัจงัหวดัลำพนู)   

มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  

 3.2   เรือ่ง รายงานสถานการณสนิคาเกษตรทีส่ำคัญของจงัหวดัลำพูน  

     (1)  การผลิตสินคาเกษตรท่ีสำคัญของจังหวัดลำพูน  
              (สำนักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลำพูน / สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน)  

มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  

  (2)  การตลาดสินคาเกษตรท่ีสำคัญของจังหวัดลำพูน  
             (สำนักงานพาณิชยจังหวัดลำพูน)  

มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  

 3.3   เรือ่ง การจดังานสภาอตุสาหกรรมเอก็ซโป (FTI EXPO 2022) 
                                 (สภาอตุสาหกรรมจงัหวดัลำพนู) 

มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  

3.4   การรายงานการขบัเคลือ่นการดำเนนิงานจากการประชมุระหวางนายกรฐัมนตรีกบั     
              ผูวาราชการจังหวดั ผูแทนภาคเอกชน ผูบรหิารทองถิน่ และผูแทนเกษตรกรเพือ่ 
              ขบัเคลือ่นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม กลุมจงัหวดัภาคเหนอืตอนบน 1  
              ( ลำปาง  เชยีงใหม  ลำพนู  แมฮองสอน )        

ลำดับที ่ ขอสั่งการ หนวยงานดำเนนิการ 

1 ดานการพฒันาโครงขายคมนาคมและโลจสิตกิส  

 1.1 การพฒันาโครงขายทางถนน  

 1.1.1 ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณากอสรางทางหลวง 
แนวใหม (เชียงใหม - เลี่ยงเมืองลำพูน) จากทางหลวงหมายเลข 1141 บรรจบกับทางหลวง
หมายเลข 106 

แขวงทางหลวงลำพูน 

 1.1.2 ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางหลวง โดยการขยายชองจราจร ทางหลวงหมายเลข 106 เปน 4 ชองจารจร 

แขวงทางหลวงลำพูน 

 
 
 
 

/1.1.3 ขอสั่งการ… 
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ลำดบัที ่ ขอสั่งการ หนวยงานดำเนนิการ 

 1.1.3 ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณาปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 116 ตอนปาสัก – สะปุง –บานเรือน – สันปาตอง จาก 2 ชองจารจร 4 ชอง   
จราจร ระหวาง กม. 4+400 – กม. 23+651 ระยะทาง 19 กิโลเมตร 

แขวงทางหลวงลำพูน 

 1.1.4 ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมรับขอเสนอไปพิจารณากอสรางสะพาน
ขามทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอนเหมืองงา – ลำพูน                                            
ออมทางเลี่ยงเมืองลำพูน สายเหมืองงา -ทาจักร และเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม 

แขวงทางหลวงลำพูน 

 1.2 ดานการพฒันาระบบขนสงทางอากาศ  

 ขอสั่งการ : มอบหมายใหกระทรวงคมนาคมพิจารณาสรางสนามบินแหงใหมตามความจำเปน 
บริเวณรอบตอระหวางอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม  และอำเภอบานธิ  จังหวัดลำพูน 

สำนักงานการบินพลเรือน              
แหงประเทศไทย 

2 ดานการบรหิารจดัการนำ้  

 ขอสั่งการ:มอบหมายใหสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ
พิจารณาเรงรัดกอสรางประตูระบายน้ำดอยแต ตำบลเหมืองจี้อำเภอเมืองลำพูน จังหวัด
ลำพูน  ตามข้ันตอน ท้ังนี้  ใหศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอยางเปนระบบในพ้ืนท่ี
ดังกลาว เพ่ือจัดเขาแผนงานบูรณาการจัดการน้ำของประเทศตอไป 

โครงการชลประทาน
จังหวัดลำพูน 

3 ดานการสงเสริมการทองเทีย่วและบริการ    

 ขอสั่งการ: มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศนพ้ืนท่ีมรดกทาง
วัฒนธรรม "เมืองเกาลำพูน"   

เทศบาลเมืองลำพูน / 
การไฟฟาสวนภูมิภาค  
จังหวัดลำพูน  

                              

 มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………   

ระเบยีบวาระที ่ 4  เรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุครัง้ทีผ่านมา  

 4.1  การตดิตามโครงการขยายเสนทางหลวง สาย ทล.106 เปน 4 ชองจราจรและ 
        โครงการขยายทางหลวงชนบทลำพนู สาย ทช.ลพ. 2047 เปน 4 ชองจราจร  
        เพือ่เชือ่มระหวางจงัหวดัเชยีงใหมกบัจงัหวดัลำพนูฝงทิศตะวนัออกเพือ่รองรบั 
        การกอสรางทาอากาศยานเชยีงใหมแหงที ่ 2  สนักำแพง – บานธ ิ ในอนาคต 
        ( แขวงทางหลวงลำพนู / แขวงทางหลวงชนบทลำพนู ) 

มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.2  การตดิตามผลโครงการกอสรางถนนสาย ง.2   
       ( แขวงทางหลวงชนบทลำพนู ) 

มตท่ีิประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

4.3  กระบวนการจดัทำผงัเมอืงรวมลำพนู 
       ( สำนักงานโยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดัลำพนู ) 

มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบยีบวาระที ่ 5 เรือ่งพจิารณา 

                       5.1 การเตรยีมความพรอมรบัมาตรการเปดประเทศในการรบันกัทองเทีย่วของจงัหวดัลำพนู 
                             (สำนกังานการทองเทีย่วและกีฬาจงัหวดัลำพูน) 

 มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  

                       5.2 การขับเคลื่อนโครงการ Lamphun Golf Sandbox และมาตรฐานความปลอดภัย 
      ดานสาธารณสุข (SHA / SHAPLUS) 
                             (การทองเทีย่วแหงประเทศไทยสำนักงานลำปาง) 

 มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  

                       5.3 การพิจารณารางวลัผูวาราชการจงัหวดั (สำเภาทอง) ประจำป พ.ศ. 2564 
                              (หอการคาจงัหวดัลำพนู) 

 มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

                        5.4 การเตรยีมความพรอมในการจดัทำขอเสนอโครงการฯ ของจงัหวดัลำพนูเพือ่นำเสนอ 
                               ตอคณะรฐัมนตรใีนการประชมุคณะรฐัมนตรอียางเปนทางการนอกสถานที ่  
        ( สำนักงานจงัหวดัลำพนู ) 

มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5.5   การพจิารณาปฏทิินการประชุมคณะกรรมการรวมภาครฐัและเอกชนเพื่อแกไขปญหา 
       ทางเศรษฐกจิจงัหวัดลำพนู (กรอ.จงัหวดัลำพูน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
       ( สำนักงานจงัหวดัลำพนู )  
     ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดกำหนดใหจังหวัดจัดการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ( กรอ.จังหวัด) อยางสม่ำเสมอ        
ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2558  โดยใหจัดการประชุมอยางนอย      
2 เดือน / ครั้ง และขอสั่งการของกระทรวงมหาดไทยท่ีไดกำชับใหจังหวัดจัดประชุม
คณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด              
( กรอ.จังหวัด) และรายงานผลการประชุมใหกระทรวงมหาดไทยทราบนั้น  
  เพ่ือใหการดำเนินการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและ
แกไขปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จังหวัดลำพูน) เปนไปตามแนวทางท่ีกำหนดไว 
จังหวัดลำพูนจึงไดจัดทำปฏิทินการประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไขปญหา 
ทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จั งหวัดลำพูน) ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565  
รายละเอียดดังนี้  

วนั / เดอืน / ป การประชมุ ครัง้ที ่
29 ตุลาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไข

ปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน  (กรอ.จังหวัดลำพูน) 
1 / 2565 

15 ธันวาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน  (กรอ.จังหวัดลำพูน) 

2 / 2565 

15 กุมภาพันธ 2565 การประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน  (กรอ.จังหวัดลำพูน) 

3 / 2565 

20 เมษายน 2565 การประชุมคณะกรรมการรวมภาครฐัและเอกชนเพ่ือแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน  (กรอ.จังหวัดลำพูน) 

4 / 2565 

15 มิถุนายน 2565 การประชุมคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน  (กรอ.จังหวัดลำพูน) 

5 / 2565 

15 สิงหาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการรวมภาครฐัและเอกชนเพ่ือแกไข
ปญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน  (กรอ.จังหวัดลำพูน) 

6 / 2565 

หมายเหต ุ   กำหนดการประชุมฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบยีบวาระที ่ 6 เรือ่งอืน่ ๆ (ถาม ี) 

       6.1 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
              …………………………………………………………………………………………………………………… 
       6.2 ……………………………………………………………………………………………………………………. 
              …………………………………………………………………………………………………………………… 

มติท่ีประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 



รานงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพนู    หน้า | 1 
(กรอ.จังหวัดล าพูน) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.    

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน 

(กรอ.จังหวัดล าพูน) ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันที ่8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดล าพูน 

-------------------------------------------  
คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน                         ประธานกรรมการ 
2. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน             รองประธานกรรมการ 
3. นายบรรจง วิพรหมชัย ประธานหอการค้าจังหวัดล าพูน     รองประธานกรรมการ 
4. นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ ประธานสภาอุตสาหกรรม 

   จังหวัดล าพูน       รองประธานกรรมการ 
5. นายกุลวีร ์ วัฒนกสิกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

   จังหวัดล าพูน    รองประธานกรรมการ 
6. นายศักดิ์ชัย ทิพย์ปัญญา ประธานชมรมธนาคารจังหวัดล าพูน    รองประธานกรรมการ 
7. นางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัดล าพูน  กรรมการ 
8. นางสุกลัณี เสนานุช (แทน) พาณิชย์จังหวัดล าพูน  กรรมการ 
9. นางสาวเดือนสุดา พรหมมินต๊ะ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน  กรรมการ 

10. นางยอดขวัญ  วิภาคกิจ     รก.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน  กรรมการ 
11. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน  กรรมการ 
12. นายรุ่งโรจน์ สุนทร ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน  กรรมการ 
13. นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน  กรรมการ 
14. นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคล าพูน  กรรมการ 
15. นายวิโรจน ์ สายพันธุ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดล าพูน   กรรมการและเลขานุการ 
16. นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน      กรรมการและเลขานุการ 
17. นายโกสินทร์ นิยะกิจ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์   กรรมการ 

   และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด         และผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทย์วัชระ สนธิชัย   ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 
2. นายสุนัย จันทร์สว่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดล าพูน 
3. นายอดิศักดิ์ ถาวรคุณ พนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานจังหวัดล าปาง 
4. นายสุภรณ์วัฒน์  สุรการ ผู้แทนผู้อ านวยการโครงการชลประทานล าพูน 
5. นายบุญส่ง ด้วงประสิทธิ์ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงล าพูน 
6. นายอารักษ์ เทพสิริ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทล าพูน 
7. นายจิรัฎฐ ์ เนตรสุขทิพย์ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 
8. นายสุวรรณ เขื่อนแก้ว ผู้แทนธนารักษ์พ้ืนที่ล าพูน 
9. นายสุนทร ตะนาวศรี ผู้แทนเกษตรจังหวัดล าพูน 

10. นายพนานต์ วิมกุตายน รองผู้อ านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
   ส านักงานล าปาง 

11. นางดารุณี ใจศลิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
12. นายกรเทพ เมืองดี เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 



 
 

รานงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพนู    หน้า | 2 
(กรอ.จังหวัดล าพูน) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  

ประธาน 
การประชุมฯ 

 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดล าพูน (กรอ.จังหวัดล าพูน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน ให้เป็นในทิศทาง
เดียวกันและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน ( กรอ.จังหวัดล าพูน ) ในวันนี้ เป็นการ
ป ระชุ ม ฯ   ค รั้ งที่  1  /  2 5 6 5  มี ระ เบี ย บ ว าระก ารป ระ ชุ ม ฯ  ที่ ส า คั ญ  ได้ แ ก่  
รายงานภาวเศรษฐกิจของจังหวัดล าพูน สถานการณ์การเกษตร และสินค้าเกษตรที่ส าคัญของ
จังหวัดล าพูนและการตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน การจัดงานสภาอุตสาหกรรม
เอ็กซ์โป (FTI EXPO 2022) การรายงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานจากการประชุมระหว่าง
นายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ล าปาง เชียงใหม่ 
ล าพูน แม่ฮ่องสอน) การเตรียมความพร้อมรับมาตรการเปิดประเทศในการรับนักท่องเที่ยวของ
จังหวัดล าพูน การเตรียมความพร้อมรับมาตรการเปิดประเทศในการรับนักท่องเที่ยวของจังหวัด
ล าพูน และการเตรียมความพร้อมในการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ของจังหวัดล าพูนเพ่ือน าเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ การพิจารณาปฏิทินการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน (กรอ.
จังหวัดล าพูน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565       

  

มติที่ประชุมฯ  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน (กรอ.จังหวัดล าพูน) ครั้งที่ 2 / 2564 เม่ือวันที่ 8 เมษายน 
2564   

  

เลขานุการ 
การประชุมฯ 

 ส านักงานจังหวัดล าพูน ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดล าพูน 
(กรอ. จังหวัดล าพูน) ครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้น าเผยแพร่
บนเว็บไซต์จังหวัดล าพูน www.lamphun.go.th  

 

มติที่ประชุมฯ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน (กรอ.จังหวัดล าพูน) ครั้งที ่2 / 2564 

  

ระเบียบวาระที ่ 3   เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังจังหวัดล าพูน 
  

คลังจังหวัดล าพูน  "เครื่องชีเศรษฐกิจจังหวัดใน เดือน สิงหาคม 2564 เศรษฐกิจของจังหวัดล าพูนหดตัวร้อยละ 
-9.2 หดตัวในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน สะท้อนจากเครื่องขี้ด้านอุปทานที่
มีการหดตัวในภาคเกษตรและภาคบริการ ขณะที่ด้านอุปสงค์ที่ขยายตัวจากการใช้จ่ายภาครัฐ ส าหรับ
เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดล าพูนปรับตัวลดลง ตามดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่
มีแอลกอฮอล์ลดลง ด้านการจ้างงานปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากความต้องการแรงงานของภาคเกษตร
และภาคบริการที่ลดลงเป็นส าคัญ" 

ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม หดตัวในอัตราร้อยละ -24.9 ลดลงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีก่อน จากปริมาณผลผลิตล าไยที่ลดลง ร้อยละ -77.7 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นผู้น าเข้า
ล าไยรายใหญ่จากไทย มีมาตรฐานและความเข้มงวดการน าเข้าเพ่ิมข้ึน และชะลอการสั่งซื้อจาก
ประเทศไทย ประกอบกับรับซื้อผลผลิตจากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่มีปริมาณที่
เพ่ิ มขึ้ นแทน ท าให้ ล าไยซึ่ งเป็ นสิ นค้ าเกษตรที่ ส าคั ญของจั งหวั ดล าพู นราคาลดลง  
ส าหรับปริมาณผลผลิตสุกรหดตัวร้อยละ-6.8 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้โรงฆ่าสัตว์บางพ้ืนที่ถูกระงับการด าเนินงานชั่วคราว ประกอบกับ
ปริมาณสุกรขุนมีน้อย น้ าหนักสุกรยังไม่มากพอ เกษตรกรจึงชะลอการจ าหน่ายออกไป  
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ดัชนีผลผลิตภาคบริการ หดตัวในอัตราร้อยละ -19.0 ต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน จากภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคาร และยอดขายสินค้าทั้งปลีกและส่ง  
หดตัวร้อยละ -59.4 และ -15.7 ตามล าดับ ผลจากผู้ประกอบการมีการช าระภาษีลดลงจากปีก่อน 
เนื่องจากกรมสรรพากรขยายเวลายื่นภาษีครึ่งปี 2564 ออกไปเพ่ือช่วยเพ่ิมสภาพคล่องให้กับระบบ
เศรษฐกิจ และการระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) รอบที่ 3 ท าให้จ านวน
นักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งท าให้ยอดขายสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวลดลง ขณะที่  

ดั ชนี ผลผลิ ตภ าค อุ ตสาหกรรม  เดื อนสิ งห าคม  2564 ขยายตั วใน อั ตรา 
ร้อยละ 1.2 ฟ้ืนตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรม และทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวร้อยละ 12.2 และ 3.0 
ตามล าดับ ผลจากกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะการผลิตหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มชิ้นส่วนประกอบในคอมพิวเตอร์และการสื่อสารในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน การส่งออก
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ประกอบกับมีการขยายพ้ืนที่ขนาดโรงงาน
การผลิตที่เพ่ิมขึน้  
 ด้านรายได้เกษตรกรในจังหวัด เดือน สิงหาคม 2564 หดตัวในอัตราร้อยละ -36.7 ลดลง
ต่อเนื่ องเมื่ อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน จากดัชนี ราคาผลผลิตภาคเกษตรกรรม 
ที่ลดลงร้อยละ -15.7 ผลจากความต้องการสินค้าเกษตรที่ส าคัญลดลง โดยเฉพาะล าไยซึ่งเป็นสินค้า
ส่งออกที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน เนื่องจากการระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -
1 9 ) รอบ ที่  3  ใน ป ระ เท ศ  ป ระก อบ กั บ ภู มิ อ าก าศ แป รป รวน ส่ งผ ล ให้ ล า ไย 
ไม่มีคุณภาพ ประเทศคู่ค้าส าคัญอย่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นผู้น าเข้าล าไยรายใหญ่
จากไทยชะลอการสั่ งซื้ อและเปิ ดจุ ดรั บซื้ อในจั งหวั ดล าพู นเพี ยงไม่ กี่ จุ ด เกษตรกร 
ไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตเพราะไม่คุ้มกับต้นทุนท าให้รายได้ในภาพรวมลดลง  

เครื่องชี้รายได้เกษตรกร 
และด้านการเงิน 

ปี 2563 
ปี 2563 ปี 2564 
ส.ค. Q1 Q2 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. YTD 

ดัชนีรายได้เกษตรกร (%yoy) -3.9 r   -16.9  -29.1  -13.2 r   -2.5 r   -9.6 r -36.7  -19.0  
ปริมาณเงินฝากรวม (%yoy) 6.4  11.3  2.0  6.6  -0.4  -0.7  -1.5  -1.5  
ปริมาณสินเชื่อรวม (%yoy) 0.1  -1.2  0.1  1.0  -0.3  -0.2  1.3  1.3  

 

 ด้านการเงิน พบว่าสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินมีปริมาณสินเชื่อรวมสูงกว่าปริมาณ
เงินฝากรวม โดยปริมาณสินเชื่อรวมมียอดสะสมรวม 44,262.7 ล้านบาท ขยายตัวในอัตรา ร้อยละ 
1.3 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ส าหรับด้านปริมาณเงินฝากรวมมียอดสะสมรวม 
42,937.0 ล้านบาท หดตัวร้อยละ -1.5 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
 เสถียรภาพเศรษฐกิจ พบว่าอัตราเงินเฟ้อของจังหวัดล าพูนในเดือนสิงหาคม 2564 หดตัว
ในอัตราร้อยละ -4.1 สะท้อนจากดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์หดตัวในอัตรา
ร้อยละ -10.5 ส าหรับการจ้างงานหดตัวลงเล็กน้อย อยู่ที่ร้อยละ -3.1 เนื่องจากความต้องการ
แรงงานทีล่ดลงตามการหดตัวของภาคเกษตรและภาคบริการ  

ด้านการคลังในเดือน สิงหาคม 2564 พบว่าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม  
มีจ านวน 722.4     ล้านบาท ขยายตัวในอัตราร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน 
จากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ ามีการเบิกจ่ายจ านวน 540.2 ล้านบาท ขยายตัวในอัตราร้อยละ 8.4 
ส าหรับหน่วยงานที่มี ผลเบิกจ่ายประจ าสู งสุด ได้แก่  องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน  
ที่ท าการปกครองจังหวัดล าพูน และเทศบาลเมืองล าพูน ขณะที่รายจ่ายลงทุนมีการเบิกจ่ายจ านวน 
182.2 ล้านบาท หดตัวในอัตราร้อยละ -11.2 ส าหรับหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายลงทุนสูงสุด ได้แก่ 
แขวงทางหลวงล าพูน แขวงทางหลวงชนบทล าพูน และส านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

มตทิี่ประชุมฯ  รับทราบ 
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3.2 รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน  
 

รักษาการ 
เกษตรและสหกรณ์ 
จังหวัดล าพูน 

 ขอรายงานสถานการณ์และการผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน ดังนี้ 
1. ล าไย 
 ๑.๑ จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการผลิตล าไยในปี  ๒๕๖๔  
ของส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูนและส านักเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ พบว่า ปริมาณล าไยมี
อัตราขยายตัวเพ่ิมขึ้น มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๖ เมื่อเทียบกับปีการผลิต ๒๕๖๓ เนื่องจากภาพ
อากาศมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของล าไย และจากการพยากรณ์ เศรษฐกิจ
การเกษตร ผลผลิตล าไยจะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนในปี ๒๕๖๕ ทั้งในและนอกฤดู คาดการณ์ปริมาณ 
๓๔๒,๖๖๖ ตัน อันเนื่องมาจากการปรับกระบวนการผลิตในรูปแบบของกิจกรรมแปลงใหญ่
และการลดต้นทุนผลผลิตตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 1.2 ราคาล าไยโดยเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลง ในปี 2562 มีราคาเฉลี่ย 21,296 บาท 
ต่อตัน และในปี 2563 มีราคาเฉลี่ย 15,595 บาท และในปี 2564 มีราคาเฉลี่ย 15,337 
บาท หรือ 15 บาทต่อกิโลกรัม 
 1.3 หากเกษตรกรไม่ปรับรูปแบบการผลิตสินค้าล าไยให้ได้มาตรฐาน อาจมีแนวโน้ม
ของการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการค้าของการแสวงหาแหล่งผู้ผลิตล าไยรายใหม่ เช่น 
เวียดนาม และล าไยภาคตะวันออก 
2. มะม่วง 
 สถานการณ์มะม่วงจังหวัดล าพูน เนื้อที่ยืนต้น 31,544 ไร่ ผลผลิต 48,767 ตัน 
ผลผลิตเฉลี่ย 1,558 กิโลกรัม/ไร่ คาดการณ์การเก็บเกี่ยวมะม่วงจังหวัดล าพูน ช่วงเดือน
เมษายน ถึงเดือนสิงหาคม 2564 ปริมาณเก็บเกี่ยวมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม จ านวน 
17,265 ตัน ร้อยละ 35.40 สิงหาคม จ านวน 16,849 ตัน ร้อยละ 34.55 มิถุนายน 
จ านวน 7,488 ตัน ร้อยละ 15.35 พฤษภาคม จ านวน 6,432 ตัน ร้อยละ 13.19 และ
เมษายน จ านวน 733 ตัน ร้อยละ 1.50 โดยสถานการณ์ตลาดมะม่วง ปี 2564 ตลาด
มะม่วงในประเทศมีการแข่งขันน้อยราคาตกต่ า ภาวะการค้าไม่คล่องตัว เนื่องจากผลผลิต
มะม่วงในประเทศจีนและประเทศเวียดนามก าลังออกสู่ตลาด 
3. ข้าวเหนียว 
 จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการผลิตข้าวในปี 2564 ของส านัก
เศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 พบว่า ปริมาณข้าวปริมาณข้าวมีอัตราปรับลดลโดยมีค่าเฉลี่ยร้อย
ละ ๔ เมื่อเทียบกับปีการผลิต ๒๕๖๓ เนื่องจากสภาพอากาศ และโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้าน
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดล าพูน จากการพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตรผลผลิตข้าวจะมี
ปริมาณเพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๖๕ โดยมีปริมาณคาดการณ์จ านวน ๖๔,๒๕๒ ตัน อันเนื่องมาจากการ
ปรับกระบวนการผลิตในรูปแบบของกิจกรรมแปลงใหญ่และการลดต้นทุนผลผลิตตามนโยบาย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 ราคาข้าวโดยเฉลี่ ยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยในปี  2562 มี ราคาเฉลี่ ย 11,171 บาท  
ต่อตัน และในปี 2563 มีราคาเฉลี่ย 13,168 บาทต่อตัน และเพ่ิมขึ้นในปี 2564 มีราคา
เฉลี่ย 14,091 บาทต่อตัน หรือ 14 บาทต่อกิโลกรัมจากการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันมี
ผลกระทบจากโควิด 19 และข้าวที่ยังค้างอยู่ในสต๊อกส่งผลให้ราคาข้าวลดลง 
4. สุกร 
 จากการประมาณ การเศรษฐกิจของส านั กงานเศรษฐกิจการเกษต รเขต ๑  
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าสุกรเป็นน้ าหนักดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจการเกษตรเป็นอันดับหนึ่ง 
ของจังหวัดล าพูน รองลงมาได้แก่ ล าไย โดยมีการผลิตสุกรเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๒ โดยมีปริมาณ 
๒๙0,๐๒๗ ตัว และมีแนวโน้มการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๖๓ โดยมีปริมาณ ๓๒๐,๓๔๔ ตัว 
แต่ เกิดสภาวะวิกฤตของด้านโรคสัตว์ท าให้ปริมาณลดลง โดยในปี  ๒๕๖๔ มีปริมาณ 
๑๖๔,๙๓๓ ตัว จึงเป็นผลท าให้น าหนักของดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจจัดให้สุกรเป็นอันดับสองรอง
จากผลผลิตล าไย 
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5. โคนม 
 จากการประเมินทิศทางสินค้าเกษตรส าคัญของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๑ 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า โคนมเป็นน้ าหนักดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจการเกษตรที่จะเพ่ิมรายได้ให้
เกษตรกรเนื่องจากราคาเฉลี่ยน้ านมที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีอัตราการเลี้ยงวัวนมที่เพ่ิมข้ึน
ในจังหวัดล าพูนในช่วงระยะสองปีที่ผ่านมา ปริมาณโคนมเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๒ จังหวัดล าพูน  
มีปริมาณโคนม ๒๕,๕๘๔ ตัวและต่อมาในปี ๒๕๖๓ ได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน ๒๖,๓๓๓ ตัว 
การระบาดของโรคที่ผ่านมาท าให้มีปริมาณการตายในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๗๒ ตัว ราคาน้ านม
ดิบมีแนวโน้มสูงตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2562 มีราคาเฉลี่ยจ านวน 19,819 บาทต่อตัน 
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19 ท าให้เกิดราคาลดลงในปี 2563 มีราคาเฉลี่ย 
18,141 บาทต่อตัน ในปี 2564 มีราคาเฉลี่ย 17,235 บาทต่อตัน 
๖. ผลผลิตทางเกษตรอื่น 
 ๖.๑ หอมแดง ในปี ๒๕๖๔ จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่เพาะปลูกหอมแดงจ านวน ๑,๗๒๘ ไร่ 
โดยเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๓ ที่มีพ้ืนที่การปลูกจ านวน ๑,๕๙๓ ไร่ ซ่ึงยังคงมีปริมาณผลผลิตเพ่ิม
ตามตัวแปรของปริมาณพ้ืนที่โดยมีปริมาณผลผลิตในปี ๒๕๖๔ จ านวน ๓,๖๒๓ ตัน แต่ในปี 
๒๕๖๓ มีจ านวน ๓,๓๒๖ ตัน ปัญหาการผลิตคือการหาแหล่งน้ าเพ่ือการเพาะปลูกหอมแดง
ของเกษตรกรให้เพียงพอต่อการเพาะปลูก รวมถึงผลผลิตไม่ เพียงพอเนื่องจากปัจจัยความ
ต้องการหอมแดงมีปริมาณท่ีสูงจากสถานการณ์ระบาดของโควิด ๑๙ 
 ๖.๒ กระเทียม ในปี ๒๕๖๔ จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่เพาะปลูกกระเทียม ๑,๖๙๓ ไร่  
โดยเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๓ ที่มีพ้ืนที่การปลูกจ านวน ๘๙๓ ไร่ ซึ่งยังคงมีปริมาณผลผลิตเพ่ิมตาม
ตั วแปรของปริมาณ พ้ืนที่ โดยมี ป ริมาณ ผลผลิต ในปี  ๒๕๖๔  จ านวน  ๑ ,๘๕๗  ตัน  
แต่ในปี ๒๕๖๓ มีจ านวน ๙๔๒ ตัน เนื่องจากปัจจัยด้านความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการ
กระเทียมในเขตภาคเหนือและการเพิ่มข้ึนของราคากระเทียมคุณภาพที่มีอย่างต่อเนื่อง 

มตทิี่ประชุมฯ  รับทราบ 
3.3 การจัดงานสภาอุตสาหกรรมเอก็ซ์โป (FTI EXPO 2022) 
ประธาน 
สภาอุตสาหกรรม
จงัหวัดล าพูน  

 ในช่วงตน้เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สภาอุตสาหกรรมจะจัดงาน สภาอุตสาหกรรม 
EXPO 2022 เพ่ือเป็นการน าเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมเพ่ือจุกประกายการเปลี่ยนแปลง  
ครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยวัตถุประสงค์ 
ของการจัดงานเพ่ือแสดงศักยภาพยกระดับความก้าวหน้าของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ในระดับประเทศภายใต้แนวคิด  BCG ECONOMY รวมถึ งความเข้มแข็ งขององค์กร 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาส 
ในการขยายช่องทางการตลาดอย่างมประสิทธิภาพพร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมชั้นน าที่มีศักยภาพของประเทศ และสร้างการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ไทยที่มีการ
เชื่อมโยงสู่ระดับสากล และเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที่
ระดับภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมงาน อาทิ นักธุรกิจในกลุ่มประเทศ CLMV 
จีน และกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นต้น ในงานดังกล่าวจังหวัดล าพูนจะสามารถแสดงศักยภาพ
ของสินค้าอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูนสู่สากล ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน ขอความ
อนุเคราะห์จังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวน หน่วยงาน/สถานประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน
ร่วมออกงาน “FTI EXPO 2022 ให้แก่ สถานประกอบการ โดยมีอัตราค่าออกบูธ zone I 
ขนาด 3 x 3 เมตร ราคา 15,000 บาท/5 วัน  

ประธาน 
การประชุมฯ  

 มอบหมายส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน ประชาสัมพันธ์เชิญชวนในการรับสมัคร 
และคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการจัดงานดังกล่าว โดยขอให้ประสานงานร่วมกับสภา
อุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 

 

มติที่ประชุมฯ  รับทราบ  
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3.4 การรายงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ( ล าปาง  เชียงใหม่  ล าพูน  แม่ฮ่องสอน )          
 

 1. ด้านการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์ 
         1.1 การพัฒนาโครงข่ายทางถนน 
 ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาก่อสร้างทางหลวง แนว

ใหม่ (เชียงใหม่ - เลี่ยงเมืองล าพูน) จากทางหลวงหมายเลข 1141 บรรจบกับทางหลวง
หมายเลข 106 

 

ผู้อ านวยการแขวง
ทางหลวงล าพูน 

 โครงการดังกล่าว กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงล าพูนไม่ได้บรรจุเป็นโครงการ
ศึกษาเนื่องจากในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนคัดค้านการด าเนินโครงการดังกล่าว 
ประกอบกับกรมทางหลวงได้พัฒนาทางหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 108 ซึ่งเป็น
ทางคู่ขนานกันทั้งจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล าพูน และมีศักยภาพเพียงพอต่อการสัญจร  

 

มติที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 

 ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาเพิ่มประสิทธิภาพทาง
หลวง โดยการขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 106 เป็น 4 ช่องจารจร 

 

ผู้อ านวยการแขวง
ทางหลวงล าพูน 

 กรมทางหลวง โดยส านักก่อสร้างทาง ที่ 1 มีโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 
106 สาย บ.ม่วงโตน - บ.บ่อหิน ระหว่าง กม.119+820 - กม.136+000 ระยะทาง 
16.180 กม. ในปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้กรมทางหลวง ได้บรรจโุครงการพัฒนา ทล. 106 
ไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง 10 ปี ซึ่งจะได้ ทยอยเสนอขอรับงบประมาณปรับปรุงเป็นช่วง ๆ 
ตามความเหมาะสมกับสภาพจราจรอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาช่วงที่มีปริมาณจราจรเป็น
โครงการที่มีความส าคัญเป็นล าดับแรก โดยช่วง กม.60+870 - กม.73+992 ระยะทาง 
13.122 กม.ได้ขอเสนองบประมาณปี 2566 และของบประมาณศึกษาและออกแบบ  
ช่วง กม.0+000 - กม.28+000ในงบประมาณปี 2565 

 

มติที่ประชุมฯ  มอบ ห มาย ให้ แขวงท างห ลวงล า พู นป ระสาน และติ ด ตามคว ามคื บ ห น้ า 
ไปยังกระทรวงคมนาคมในการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง โดยการขยายช่องจราจร  
ทางหลวงหมายเลข 106 เป็น 4 ช่องจราจร และรายงานผลความคืบหน้าให้คณะกรรมการ 
กรอ.จังหวัดล าพูนทราบ 

 

 ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 116 ตอนป่าสัก – สะปุ๋ง –บ้านเรือน – สันป่าตอง จาก 2 ช่องจารจร 4 ช่อง 
จราจรระหว่าง กม. 4+400 – กม. 23+651 ระยะทาง 19 กิโลเมตร 

ผู้อ านวยการแขวง
ทางหลวงล าพูน 

 กรมทางหลวงโดย แขวงทางหลวงล าพูน มีโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 116 
ตอน ป่าสัก - สะปุ๋งระหว่าง กม.2+720 - กม.4+875 และ ระหว่าง กม.13+529 - กม. 
13+878 รวมระยะทาง 2.504 กม. ในปีงบประมาณ 2564 ด าเนินการแล้วเสร็จ  
ทั้งนี้กรมทางหลวงได้บรรจุโครงการพัฒนา ทล.116 ไว้ในแผนพัฒนาทางหลวง 10 ปี ปัจจุบัน
ทางหลวงที่ยังคงเป็นทางหลวง 2 ช่องจราจรอยู่ระหว่างศึกษาโครงการและศึกษาผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม เสนอของบศึกษาออกแบบ ผลกระทบ EIA ในปี 2565 มีติด EIA 4 จุด  
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่จ านวน 2 จุด และในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน จ านวน 2 จุด ทั้งนี้ ในปี 
2565 แขวงทางหลวงล าพูนได้ เสนอแผนกิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 116 ตอน ป่ าสัก - สะปุ๋ ง - บ้ านเรือน ระหว่าง  
กม.14+860 - กม. 18+205 (เป็นช่วงๆ) งบประมาณ 56,500,000 บาท 

 

นายสนุัย จนัทร์สวา่ง  เส้นทางดั งกล่ าวเป็น เส้นทางยุทธศาสตร์  One Belt On Road ซึ่ งในอนาคต 
จะมีนักลงทุนสัญจรผ่านเส้นทางนี้เป็นจ านวนมาก จึงขอให้ด าเนินการผลักดันให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ทั้งนี้ผมจะน าเสนอโครงการดังกล่าวไปยัง กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
เพ่ือผลักดันใหส้ภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบรรจุให้เป็นมติ ครม. ต่อไป 
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มติที่ประชุมฯ  มอบหมายให้แขวงทางหลวงล าพูนประสานและติดตามความคืบหน้าไปยังกระทรวง
คมนาคมในการพิจารณาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 116 ตอนป่าสัก – สะปุ๋ง –บ้านเรือน – 
สันป่าตอง จาก 2 ช่องจราจร 4 ช่อง   จราจร ระหว่าง กม. 4+400 – กม. 23+651 
ระยะทาง 19 กิโลเมตร และรายงานผลความคืบหน้าให้คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดล าพูน
ทราบ 

 

 ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาก่อสร้างสะพานข้ามทาง
รถไฟ ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอนเหมืองง่า – ล าพูนอ้อมทางเลี่ยงเมืองล าพูน สายเหมือง
ง่า -ท่าจักร และเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่ 

 

ผู้อ านวยการ 
แขวงทางหลวง
ล าพูน 

 กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงล าพูนได้ออกแบบและประมาณการค่าก่อสร้าง
ประมาณ 300 ล้านบาท ปัจจุบันกรมทางหลวงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
ในการศึกษา EIA ผลกระทบ บริเวณวัดเหมืองง่าและวัดศรีบุญยืน คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี  
พ.ศ. 2566 และหลังจากนั้นแขวงทางหลวงล าพูนจะได้ด าเนินการผลักดันโครงการดังกล่าว
ต่อไป 

 

นายแพทย์วัชระ 
สนธชิยั 

 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีสัญจรจะมาในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเสนอให้ผลักดัน
โครงการจ านวย 2 โครงการ ดังนี้  
 1. โครงการพัฒนาทางหลวงหมายเลข 11 จาก 6 เลน เป็น 8 เลนตั้งแต่แยกดอนจั่น 
ไปจนถึงบริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดล าพูนแห่งใหมเ่พ่ือรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจใน
อนาคต  
 2. โครงการขยายเส้นทางหลวง สาย ทล.106 เป็น 4 ช่องจราจรและโครงการขยาย
ทางหลวงชนบทล าพูน สาย ทช.ลพ. 2047 เป็น 4 ช่องจราจรเพ่ือเชื่อมระหว่างจังหวัด
เชียงใหม่กับจังหวัดล าพูนฝั่งทิศตะวันออกเพ่ือรองรับการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 
2 สันก าแพง – บ้านธิ ในอนาคต 
 จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดล าพูน (กรอ.จังหวัดล าพูน) มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  

 

มติที่ประชุมฯ  รับทราบ และขอให้แขวงทางหลวงล าพูนและแขวงทางหลวงชนบทล าพูนศึกษา 
ส ารวจออกแบบทางหลวงหมายเลข 11 และทางหลวงชนบทสาย ทช.ลพ. 2047  
ดังกล่าวต่อไป 

 

          1.2 ด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ 
 

 ข้อสั่งการ : มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาสร้างสนามบินแห่งใหม่ตามความจ า
เป็น บริเวณรอบต่อระหว่างอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  และอ าเภอบ้านธิ  จังหวัด
ล าพูน 

 

เลขานุการ 
การประชุมฯ 

 โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่แห่งที่ ๒ บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) ได้รับอนุมัติงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพ่ิมเติม เพ่ือใช้
ด าเนินการจ้างศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้ม ค่าในการลงทุน โครงการเบื้ องต้น 
(Preliminary Feasibility Study) เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
กระบวนการจัดหาบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่ าในการลงทุน
โครงการเบื้องต้นซึ่งจะใช้ระยะเวลาศึกษา ๑ ปี โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปผลการศึกษาประมาณ
เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ และจะสามารถเสนอรายงานการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า
ในการลงทุนโครงการเบื้องต้น ต่อกระทรวงคมนาคมและ กพท. ได้ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 

 

มติที่ประชุมฯ  รับทราบ  
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 2. ด้านการบริหารจัดการน้ า 
 
 
 
ผู้อ านวยการ 
โครงการ
ชลประทานล าพูน 

ข้อสั่งการ:มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์พิจารณาเร่งรัดก่อสร้างประตูระบายน้ าดอยแต ต าบลเหมืองจี้อ าเภอเมืองล าพูน 
จังหวัดล าพูน  ตามขั้นตอน ทั้งนี้  ให้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบใน
พื้นที่ดังกล่าว เพื่อจัดเข้าแผนงานบูรณาการจัดการน้ าของประเทศต่อไป 
โครงการอาคารบังคับน้ าเหมืองจี้ พ้ืนที่รับประโยชน์ 6,9000 ไร่ ต าบลเหมืองจี้  อ าเภอเมือง
ล าพูน  จังหวัดล าพูน งบประมาณ 60,000,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 4 ตุลาคม 
2564 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 8 กันยายน 2564 คาดว่าจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 
เดือนธันวาคม 2564 

มติที่ประชุมฯ  รับทราบ  
 3. ด้านการส่งเสริมการท่องเทีย่วและบริการ   
 ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทาง

วัฒนธรรม "เมืองเก่าล าพูน"   
ผู้แทน
นายกเทศมนตรี
เมืองล าพูน 

 โครงการนี้ มุ่งเน้นการจัดการสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ในเขตพ้ืนที่เมืองเก่าล าพูน  
ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอันเป็น
เอกลักษณ์ โดยการน าสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และ สายสื่อสารต่างๆลงใต้ดิน พร้อมออกแบบ
เสาไฟฟ้าแสงสว่างแบบไร้สาย ส่งผลให้เกิดมุมมองใหม่บริเวณถนนสายหลักของเมือง  
ท าให้ประชาชนและผู้มาเยือนสามารถเข้าถึงความสวยงามของสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของเมือง
ล าพูน บริเวณถนนสายหลักในเขตเมืองเก่าโครงการนี้ด าเนินการโดยอาศัยความร่วมมือกับ
หลายภาคส่วนตามแผนงานตอนนี้ทางไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการออกแบบตั้งแต่เดือน
มกราคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ และด าเนินการประกวดราคาตั้งแต่ เดือน
มกราคม 2564 ถึง มิถุนายน 2564 ถ้าได้ผู้รับจ้างจะด าเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็น
เคเบิลใต้ดิน ประมาณเดือน กรกฎาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565 และจะด าเนินการรื้อถอน
เสาประมาณเดือน กรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565 ซึ่งทางเทศบาลเมืองล าพูน 
ได้มีโครงการก่อสร้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนรอบเมืองนอกไว้แล้วถ้าน าสายไฟฟ้า
ลงใต้ดินแล้วจะท าให้ภูมิทัศน์ในเมืองล าพูนเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีสายไฟฟ้าและสายเคเบิล
สื่อสารต่างๆ พาดดูไม่สวยงามและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนผู้สัญจรไปมา  

  

มตทิี่ประชุมฯ  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
 

4.1 การติดตามโครงการขยายเส้นทางหลวง สาย ทล.106 เป็น 4 ช่องจราจรและโครงการขยายทางหลวง
ชนบทล าพูน สาย ทช.ลพ. 2047 เป็น 4 ช่องจราจรเพื่อเชื่อมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดล าพูนฝั่งทิศ
ตะวันออกเพื่อรองรับการก่อสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2 สันก าแพง – บ้านธิ ในอนาคต 
ผู้อ านวยการแขวง
ชนบทล าพูน 

 โครงการขยายทางหลวงชนบทสาย ทช.ลพ ๒๐๔๗ เป็น 4 ช่องจราจรเส้นทางนี้เป็น
เส้นทางที่กระทรวงมหาดไทยและก็กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ 1 เคยขอไปที่กระทรวง
คมนาคมสมัยที่มีการมาตรวจราชการของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วกรมทางหลวงชนบทได้ส่ง
เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ จงึขอน าเรียนที่ประชุมฯ ว่าการศึกษาและพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งสายจากอ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอแม่ออน  จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมอ าเภอบ้านธิ  
อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน บรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑ บริเวณต าบลศรีบัวบาน 
จังหวัดล าพูน แนวเส้นทางดังกล่าวประกอบด้วยทางหลวงชนบทสองสายในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดล าพูนต่อเชื่อมกันเป็นระยะทาง ๗๒ กิโลเมตร ได้แก่ สายชม. ๓๐๔๔  
แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑๘ บ้ านป่ าเหี ยง อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอสันก าแพง  
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร และสายลพ ๒๐๔๗ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๑  
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ถึงบ้านห้วยไทรเหนือ อ าเภอเมือง อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน ระยะทางประมาณ ๓๗ 
กิโลเมตร ถนนทั้งสองสายเป็นถนนเรียบคลองชลประทานมีจราจรลาดยางถนนขนาดสองช่อง
จราจรในช่วงเชียงใหม่มีปริมาณจราจร 2,327 คัน ต่อวัน แล้วก็จังหวัดล าพูนปริมาณจราจร 
318 คัน ต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ประเภทรถยนต์นั่ง ตามที่จังหวัดล าพูนพิจารณาเห็น
ว่าควรมีการศึกษาและพัฒนาเส้นทางดังกล่าวให้เป็นถนนวงแหวนรองรับยานพาหนะ 
จากจังหวัดเชียงรายผ่านอ าเภอดอยสะเก็ดมาบรรจบถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลย ๑๑  
ในจังหวัดล าพูนเชื่อมต่อไปในจังหวัดล าปางหรือย้อนกลับไปทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๑๖ 
เชื่อมต่อไปยังจังหวัดแม่ฮ่องสอนลักษณะเป็นถนน 4 ช่องจราจร โดยใช้ พ้ืนที่ของกรม
ชลประทานบางส่วนเพ่ือลดต้นทุนการก่อสร้างนั้น กรมทางหลวงชนบทมีความเห็น ดังนี้  
เดิมเส้นทางดังกล่าวเป็นถนนคันคลองชลประทานที่กรมชลประทานก่ อสร้างไว้เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการบ ารุงรักษาคลองส่งน้ าเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นทางสัญจร
สาธารณะจึงมีลักษณะคดเคี้ยวตามแนวคลองส่งน้ ามีทางโค้งเป็นจ านวนมากและทางโค้งหลาย
แห่งไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม ต่อมากรมชลประทานได้ส่งมอบเฉพาะผิวจราจรบน
คันคลองชลประทานดังกล่าวให้กรมทางหลวงชนบทซ่อมแซม ปรับปรุง บ ารุงรักษาโดยถนนคัน
คลองชลประทานยั งคงเป็ นที่ ราช พั สดุ ในความครอบครองของกรมชลประทาน  
เนื่องด้วยข้อจ ากัดทางกายภาพของถนนจึงไม่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเส้นทางดังกล่าวเป็น
ถนนวงแหวนเพ่ือรองรับยานพาหนะจ านวนมากและใช้ความเร็วสูงแต่เหมาะส าหรับใช้เป็น
เส้นทางสัญจรภายในท้องถิ่นหรือใช้เป็นเส้นทางส ารองในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินบนถนนสายหลัก 
แต่อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงชนบทอาจจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา
โครงข่ายทางหลวงแผ่นดินร่วมกับทางหลวงชนบทสายอ่ืนๆ บริเวณใกล้เคียงให้ เป็น 
ถนนวงแหวนตามความประสงค์ของจังหวัดล าพูนโดยจะพิจารณาให้สอดคล้องกับผังเมืองรวม
และแผนการใช้ประโยชน์ที่ ดิ นที่ เกี่ ยวข้องใน โอกาสต่อไปและหนั งสื อนี้ ตอบ ไปที่
กระทรวงมหาดไทยและกลุ่มจังหวัดตั้งแต่ประมาณเดือนกันยายน ๒๕๖๐  

ผู้อ านวยการแขวง
ทางหลวงล าพูน 

 โครงการดังกล่าวมีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน จึงขอเสนอต่อ 
คณะกรรมการฯให้มีมติเห็นชอบให้ศึกษาโครงการดังกล่าว ส่งไปยังกระทรวงคมนาคม  
เพ่ือให้กระทรวงคมนาคมมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพรบัผิดชอบในการศึกษาถนนสายนี้ 

ผู้อ านวยการ 
แขวงทางหลวง
ชนบทล าพูน 

 เห็นควรให้เสนอไปยังกระทรวงคมนาคม เพ่ือให้ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) ด าเนินการศึกษาทั้งการก่อสร้างสนามบิน และการก่อสร้างถนนเพ่ือรองรับ
สนามบิน 

มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบ โดยมอบหมายให้แขวงทางหลวงส่งเรื่องไปยังกระทรวงคมนาคมเพ่ือด าเนิน
การศึกษาต่อไป 

 

4.2 การติดตามผลโครงการก่อสร้างถนนสาย ง.2   
 

ผู้อ านวยการแขวง
ทางหลวงชนบท
ล าพูน 

 ถนนสาย ง.๒  เป็น โครงการที่ ผ่ านการส ารวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาประกาศร่างพระราชกฤษฎีกาเพ่ือเวรคืนอสังหาริมทรัพย์  
หากคณะกรรมการ กรอ.จังหวัดล าพูน เห็นว่าเช่นนี้มีความจ าเป็นที่ ต้องเร่งด าเนินการ 
เห็นควรผลักดันโครงการดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

มติที่ประชุมฯ   เห็นชอบ โดยให้ฝ่ายเลขานุการ น าโครงการดังกล่าวเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

4.3 กระบวนการจัดท าผังเมืองรวมล าพูน 
 

ผู้แทนโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
ล าพูน 

 ปัจจุบันจังหวัดล าพูนมีผังเมืองทั้งหมดจ านวน 12 ผัง ประกาศใช้แล้ว จ านวน 4 ผัง
ได้แก่ ผังรวมจังหวัดล าพูน ผังรวมเมืองล าพูน ผังรวมในชุมชนทากาศ และผังรวมในชุมชน  
บ้านโฮ่ง อีก ๘ ผัง อยู่ในระหว่างการด าเนินการ ทั้ง 8 ผังเมืองที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพูน ได้ด าเนินการเป็นไปตาม พระราชบัญญัติผังเมือง  
ปี พ.ศ. 2518 ซึ่งในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2560 และให้ยกเลิก
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พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 แต่ยังมีผังเมืองที่อยู่ระหว่างการพิจารณา จึงได้มีมติ 
ที่ประชุมคณะกรรมการผังเมืองรองรับโดยผังเมืองใดที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ผังเมืองชุดเก่าแล้ว ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 ในส่วนของผังเมือง
ใดที่ยังไม่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ให้ด าเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
ผังเมือง พ.ศ. 2560 ในส่วนของผังเมืองรวมจังหวัดล าพูน ได้ประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ. 2560 
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่ 3 ตามพระราชบัญญัติ
ผังเมือง พ.ศ. 2518 จึงต้องด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติผังเมือง  
พ.ศ. 2560 
 จังหวัดล าพูนมผีังเมืองที่ประกาศใช้แล้ว จ านวน 3 ผังเมือง คือผังเมืองรวมเมืองล าพูน 
ผังเมืองรวมชุมชนทากาศ และผังเมืองรวมชุมชนบ้านโฮ่ง ในส่วนของผังเมืองรวมเมืองล าพูน 
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 มีการรับฟังความคิดเห็นปิดประกาศ ๑๕ วันไปแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2563 
ปัจจุบันจะต้องเสนอต่อคณะอนุกรรมการผังเมือง เพ่ือพิจารณากลั่นกรองด้านผังเมือง  
โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดล าพูนได้ด าเนินการส ารวจ ก าหนดเขตผังเมือง
วิเคราะห์และจัดท าร่างผังเมืองรวม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างผังเมืองรวม ได้จัดการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และได้ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ซึ่งการ
ด าเนินการที่ผ่านมาส่งผลให้ต าบลศรีบัวบานมีพ้ืนที่สีม่วงเพ่ิมขึ้น แต่ยังคงไม่เพียงขอต่อความ
ต้องการของประชาชนในพืน้ที่ดังกล่าว 
 ในขณะที่ผังเมืองรวมชุมชนทากาศ ได้ประกาศใช้แล้ว ในฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ 
ตอนที่ ๗๖ ก วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เช่นเดียวกันกับ
ผังเมืองชุมชนบ้านโฮ่ง ผ่านคณะกรรมการผังเมืองชุดเดิมแล้ว ต้องติดตามประเมินสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลง  
 ในส่วนของผังเมืองที่อยู่ระหว่างการด าเนินการในจังหวัดล าพูน จ านวน 8 ผังเมือง  
ดังนี้  
 ผังเมืองรวมชุมชนทาสบเส้า ด าเนินตามพระราชบัญญั ติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘  
ปัจจุบันด าเนินงานในขั้นตอนที่ 12 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ 
 ผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ ด าเนินการตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2560 
ปัจจุบันด าเนินการอยู่ในขั้นตอนที่ 7 จัดท าเอกสารยกร่างประกาศกระทรวง ซ่ึงนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าพูน มีหนังสือไปยังอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินการของผังเมือง จ านวน 2 ผังคือ ผังเมืองรวมเมืองล าพูน และผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้ 
โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้แจ้งกลับมาว่า ผังเมืองรวมเมืองล าพูนอยู่ในขั้นตอนรวบรวม
และสรุปประเด็นเกี่ยวกับความเห็นของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดล าพูน และ
ข้อคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งใบสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะแล้วเสร็จประกาศใช้
ได้ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 และผังเมืองรวมชุมชนมะเขือแจ้จังหวัดล าพูน เป็นผัง
พ้ืนที่เปิดใหม่ ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลมะเขือแจ้ ปัจจุบันอยู่ในขันตอนที่ 7 จัดท าเอกสาร
ประกอบการยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย ขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่  8  
เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับเป็นประกาศ
กระทรวงมหาดไทย คาดว่าประกาศใช้บังคบัเดือนกุมภาพนัธ์ 2565 
 ผังเมืองชุมชนบ้านธิ ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
ปัจจุบันด าเนินการถึงข้ันตอนที่ 4 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  
 ผังเมืองรวมชุมชนอุโมงค์ ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
ปัจจุบันด าเนินการถึงขั้นตอนที่ 4 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชน กรมโยธาธิการ 
และผังเมืองมีมติให้น าไปรวมกับการปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองล าพูน 
 ผังเมืองรวมชุมชนล้ี ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  
ขัน้ตอนที ่2 : การประชุมเพ่ือพิจารณาร่างผังเมือง 
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 ผังเมืองรวมชุมชนป่าซาง ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
ขั้นตอนที่ 1 : การส ารวจ ก าหนดเขตผัง วิเคราะห์ และจัดท าร่างผังเมืองรวม ครอบคลุม 
๙ ต าบล ประกอบด้วย ต าบลปากบ่อง ต าบลป่าซาง ต าบลแม่แรง ต าบลม่วงน้อย ต าบล
บ้านเรือน ต าบลมะกอก ต าบลท่าตุ้ม ต าบลน้ าดิบ และต าบลนครเจดีย์  
 เทศบาลต าบล ๔ แห่ง คือ เทศบาลต าบลป่าซาง เทศบาลต าบลม่วงน้อย เทศบาล
ต าบลแม่แรง และเทศบาลต าบลมะกอก  
 องค์การบริหารส่วนต าบล ๔ แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเรือน 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตุ้ม องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าดิบ องค์การบริหารส่วนต าบลนครเจดีย์ 
 ผังเมืองรวมชุมชนเวียงหนองล่อง ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2562ขั้นตอนที่ 1 : การส ารวจ ก าหนดเขตผัง วิเคราะห์ และจัดท าร่างผังเมืองรวม 
 ผังเมืองรวมชุมชนทุ่งหัวช้าง ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2562ขั้นตอนที่ 1 : การส ารวจ ก าหนดเขตผัง วิเคราะห์ และจัดท าร่างผังเมืองรวม  

 

มติที่ประชุมฯ    รับทราบ 
 

4.4 ผลการพิจารณารางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด (ส าเภาทอง) ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 

ประธานหอการค้า
จังหวัดล าพูน 

 สืบเนื่องจากหอหารค้าไทย ได้มีการจัดประกวดผู้ว่าส าเภาทอง และหอการค้า 
ยอดเยี่ยมเป็นประจ าทุกปี ในปีนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยจังหวัดล าพูนได้ส่งเข้า
ประกวดรางวัลผู้ว่าส าเภาทอง และรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ และท า
กิจกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน  
 จงัหวัดล าพูนได้คะแนน 76.5 คะแนน โดย ในส่ วนของจั งหวัดภาคเหนื อที่ ได้รับ
รางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ รางวัลหอการค้าดีเด่นได้แก่ จังหวัด
เชียงรายและจังหวัดตาก รางวัลหอการค้ามาตรฐาน ได้แก่ จังหวัดล าพูนและจังหวัดแพร่ และ
ในส่วนของภาคเหนือที่ได้รับรางวัลผู้ว่าส าเภาทอง คือจังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก และจังหวัด
สุโขทัย 

มติที่ประชุมฯ    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องพิจารณา 
5.1 การเตรียมความพร้อมรับมาตรการเปิดประเทศในการรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน  
 (ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน)                        
  

ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดล าพูน 

 ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูนมีการเตรียมความพร้อมรับมาตราฐาน
เปิดประเทศในการรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน ดังนี้ 
 1. ยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ สู่มาตรฐาน SHA และ SHA+ มาตรฐานโฮมสเตย์ 
จ านวน 5 แห่ง ได้แก่ 1. บ้านธิโฮมสเตย์ อ าเภอบ้านธิ  2. หนองเงือกโฮมสเตย์ อ าเภอป่าซาง 
3.โฮมสเตย์ห้วยทรายขาว อ าเภอแม่ทา 4. โฮมสเตย์บ้านพระบาทห้วยต้ม อ าเภอลี้ และ  
5.อุโมงค์โฮมสเตย์ อ าเภอเมืองล าพูน 
 2. การขับเคลื่อนเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน SHA ,SHA Plus ของผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวจังหวัดล าพูนมาตรฐานความปลดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety 
and Health Administration: (SHA) จังหวัดล าพูน จ านวน 45 แห่ง ในจ านวน 10 หมวด 
ได้แก่ 1.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2.โรงแรมที่พักและโฮมสเตย์ 3.นันทนาการและสถานที่
ท่องเที่ยว 4.ยานพาหนะ 5.บริษัทน าเที่ยว 6.สุขภาพและความงาม  7.ห้างสรรพสินค้าและ
ศูนย์การค้า 8.กีฬาเพ่ือนันทนาการ 9.การจัดกิจกรรม/จัดประชุม/โรงละคร/โรงมหรสพ  
10.ร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้าอ่ืนๆ โดยส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูนได้
ด าเนินการขับ เคลื่ อน  และส่ งเสริมผู้ ประกอบการที่ ได้ รับมาตรฐาน  SHA 50 ราย  
เข้าสู่มาตรฐาน SHA+ ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าวจังหวัดล าพูนมีสถานประกอบการสู่ 
มาตาราฐาน SHA+ จ านวน 10 แห่ง และจะเพ่ิมข้ึนตามล าดับ 
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 3. การด าเนินงานการขับ เคลื่อน (Lamphun Golf SandBox) ส านักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน ได้รับมอบหมายจากจังหวัดล าพูน ให้ เป็นผู้ประสานงาน
ร่วมกับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง จัดท าแผนเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
(Lamphun SandBox) โดยได้ด าเนินการจัดประชุมหารือ จ านวน 12 ครั้ง 
มาตรการส่งเสริมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน 
 1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางเมืองเก่าล าพูน กิจกรรมที่ส าคัญ ได้แก่  
     1.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ให้บริการตามเส้นทางท่องเที่ยวเมืองเก่าล าพูน  
สู่มาตรฐาน SHA และ SHA+  
     2.2 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยภายใต้มาตรฐาน 
SHA และ SHA+ 
 2. โครงการ ท่องเที่ยววิถีล้านนา ตามรอยครูบาศรีวิชัย กิจกรรมที่ส าคัญ ส ารวจ
ข้อมูล ประชาสัมพันธ์ แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีครูบาศรี
วิชัย โดยส่งเสริมต่อยอดให้เข้าสู่มาตรฐาน SHA และ SHA+ (ก าหนดการเปิดตัว คาดว่า เดือน 
กุมภาพันธ์ 2565 )สถานที่  เส้นทางท่องเที่ยวตามรอยครูบาในพ้ืนที่ กลุ่มเป้าหมาย : 
นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ โดยประสานบริษัทน าเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ 
SHA+ น านักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงาน 
 3. กิจกรรมเที่ยวล าพูน เสพงานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรม กิจกรรมที่ส าคัญ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน ด าเนินการจัดประติมากรรมไฟบริเวณพ้ืนที่จัดกิจกรรม โดยสื่อถึง
ศิลปวัฒนธรรมผสมผสานให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นน าเสนอสินค้าและ
บริการด้านการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยน าความเป็น
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ทางศิลปะ วัฒนธรรม งานฝีมือ วิถีชีวิตชุมชน (ก าหนดการคาดว่า
ประมาณ เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2565) 
 4. ประทีปส่องไฟ วิถีไทลื้อ กิจกรรมที่ส าคัญ  1.การจัดขันโตก 2.จุดประทีป  
3.การแต่งกายไทลื้อ 4.การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน (ก าหนดการเดือน ธันวาคม 2564) 
สถานที่ บ้านแพะ อ าเภอบ้านธิ  
กลุม่เป้าหมาย : นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ โดยประสานบริษัท 
น าเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ SHA+ น านักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงาน 
 5. การด าเนินงานตามมาตรการป้องกันโรค ส าหรับพ้ืนที่ที่ก าหนดให้เป็นจังหวัด 
น าร่องด้านการท่องเที่ยว เพ่ือประโยชน์ ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอ่ืนๆ 
(Covid Free Setting) 
       - ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้ ให้แก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามา
ท่องเที่ยวในจังหวัดล าพูน 
       - ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ Covid Free Setting โดยส่งเสริมให้
บริษัทน าเที่ยวที่ได้มาตรฐาน SHA และ SHA+ น านักท่องเที่ยวเข้ามาในพืน้ที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
       - สนับสนุนและส่งเสริมท่องเที่ยวภายใต้กรอบ Covid Free Setting ได้แก่ 
ประสานอ านวยการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารด้านการท่องเทีย่ว เป็นต้น 
 6.โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้าน
สาธารณ สุข  (SHA) ตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภั ยด้ านสาธารณ สุ ขของ 
สถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีค าสั่ง
ให้ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดด าเนินการประเมิณมาตราฐาน SHA ก่อนที่จะเข้าสู่
มาตรฐาน SHA+ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีหน่วยรับ
สมัคร ปั จจุบันอยู่ ระหว่างการเร่งรัดขยายผลสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะ 
สถานประกอบการที่มีท่ีตัง้อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวในได้มาตราฐาน SHA และ SHA+ ต่อไป 
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ประธาน 
การประชุมฯ 

 การจัดงานต่างๆ ขอให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัดล าพูน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป 

 

ประธาน 
สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดล าพูน 

 ขอเสนอให้มีการผ่อนปรนให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในสถานประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรม เนื่องจากมีความจ าเป็นอย่างมากในการขยายธุรกิจ 

 

ประธาน 
การประชุมฯ 

 ในประเด็นดังกล่าวได้มีมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูนแล้ว ในส่วนของ
รายละเอียดขอให้ประสานกับฝ่ายเลขานุการตอ่ไป 

 

มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบ โดยขอให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจมาตราฐานด้านการ
สาธารณสุขให้กับประชาชนในพื้นท่ีด้วย  

 

5.2 การขับเคลื่อนโครงการ Lamphun Golf Sandbox และมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข  
(SHA / SHAPLUS) 
 

ผู้แทนผู้อ านวย 
การการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงานจังหวัดล าปาง ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดล าพูน ได้ให้ความส าคัญในการประชาสัมพันธ์ SHA และ SHA+ โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 
ททท. ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ชมรมร้านอาหารในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ในการสมัครเข้าร่วม 
SHA และ SHA+ อีกทั้ งยังด าเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับสถานประกอบการในพ้ืนที่ เพ่ือสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 ในส่วนของการจัดงานการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ททท. ได้ร่วมกับชมรมสนามกอล์ฟ
จังหวัดล าพูน จ านวน 5 สนาม เปิดในบริการนักท่องเที่ยว ตั้งแต่ชวันที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 
ถึงวันที่ 12 เดือนธันวาคม เพ่ือให้นักท่องเทีย่วเดินทางเข้ามาในจังหวัดล าพูนมากขึ้น 

มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบ 
 

5.3 การเตรียมความพร้อมในการจัดท าข้อเสนอโครงการฯ ของจังหวัดล าพูนเพื่อน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีใน
การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
ฝ่ายเลขา 
การประชุม 

 สืบเนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดล าพูน 5 ปี ที่ผ่านมาน ามาซึ่งการวิเคราะห์
สภาแวดล้อมในพ้ืนที่จนกระทั้งได้เป็นแนวคิดในการจัดท าข้อเสนอ ในหัวข้อหริภุญชัยเมือง
เกษตรสุขภาพสร้างสรรค์ จากหลักการและเหตุผล อีกทั้งได้ดึงเอาจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา  
อุปสรรค์ ออกมาวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุนหลักการและเหตุผล จาก สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคอุบัติใหม่ไวรัสโควิด 19  ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตของผู้คนในทุกมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การแพทย์ การอนามัย และการ
สาธารณสุข รวมถึง ศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยมในการด าเนินชีวิต เกิดการเปลี่ยนแปลง กลไก
ทางเศรษฐกิจ สังคมเผชิญกับสภาวะความชะงักงัน / Disruption  
 ในยุค Disruption ปัจจุบันมีหลายสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง การปรับแนวคิด แนวการ
พัฒนา เพ่ือให้เกิดผลทางปฏิบัติอย่างรวดเร็ว บนฐานข้อมูล ความรู้ ความเชื่อมั่น ที่จะด าเนิน
ชีวิตให้เกิดความอย่างยั่งยืน  
           พ้ืนฐานของการด าเนินชีวิตที่ส าคัญที่สุด คือ “อาหาร” การสร้างความมั่นคงทาง
อาหารแก่มวลมนุษยชาติ จึงจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืน ได้แก่ “ระบบเกษตร
สุขภาพ”  และด้วยศักยภาพของจังหวัดล า พูนเป็นหัวหน้ากลุ่ มด้านการเกษตรของ 
กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จึงมีแนวคิดว่า หริภุญชัยเมืองเกษตรสุขภาพสร้างสรรค์ โดยมี
แผนงานที่จะเสนอด้วยกัน 3 แผนงาน ดังนี้ 
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1. แนวคิด แผนพัฒนาเกษตรสุขภาพล าพูนสร้างครัวเรือน สู่ครัวไทย เพื่อครัวโลก 
ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนา 
       1. การพัฒนาเกษตรสุขภาพล าพูนสร้างครัวเรือน สู่ครัวไทย เพื่อครัวโลก 
             1.1 พัฒนาระบบเกษตรสุขภาพที่ให้ความส าคัญต่อสุขภาพของคน และ ทรัพยากร 
ดิน น้ า ระบบนิเวศวิทยา 
              1.2 การเพิ่มผลผลิต การรักษาทรัพยากรดิน น้ า และความหลากหลายทางชีวภาพ
ให้อุดมสมบูรณ์ เพื่อท าให้ผลผลิตมีคุณภาพและปลอดภัยกับสุขภาพของทุกคน ส าหรับ รองรับ
ชีวิตวิถีใหม่คนไทย และพลเมืองโลก 
              1.3 ลดต้นทุนการเกษตรน าซากพืช ใบไม้  ใบหญ้า และ เศษอาหารเหลือ
รับประทานมาผลิตเป็นสารอาหารชีวภาพส าหรับพืช ผัก ผลไม้ สมุนไพร และ ผลิตสารฝ 
ชีวภัณฑ์ก าจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมีในกระบวนการเกษตร  
             1.4 พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรสุขภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าสูง       
             1.5 พัฒนาเมนูอาหารพ้ืนถิ่นอัตลักษณ์วิถีล าพูนสร้างครัวเรือน สู่ครัวไทย เพ่ือครัวโลก 
             1.6 สร้างมาตรฐานคุณภาพผลผลิตการเกษตรสุขภาพ และ สร้างตราสัญลักษณ์
ผลผลิตเกษตรสุขภาพจังหวัดล าพูนให้เป็นที่รู้จักไปท่ัวประเทศ และ ทั่วโลก 
             1.7 แสวงหาแนวทางการเชื่อมโยงวัตถุดิบผลผลิตการเกษตรสู่อุตสาหกรรมการแปร
รูป และการผลิตอาหารเกษตรสุขภาพส่งออกสู่ตลาดโลก “Lamphun Healthy Food Valley” 
             1.8 พัฒนาเทคโนโลยีแพ็ลทฟอร์มการตลาดสมัยใหม่เพ่ือขยายตลาดสินค้าและ
ผลผลิตไปทั่วโลก 
2. แนวคิด จัดตั้ง “สถาบันการพัฒนาเกษตรสุขภาพล าพูน”  
  - พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 
  - ต่อยอดภูมิปัญญาปราชย์ 
  - ถ่ายทอดความรู้ ; ฝึกอบรม  
  - ผลิตนักวิชาการเกษตรสุขภาพ 
  - ผลิตเกษตรกรอัจฉริยะ 
  - จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นสูง (โท เอก) 
ข้อเสนอแนวคิดการพัฒนา 
   การจัดตั้ง “สถาบันการพัฒนาเกษตรสุขภาพล าพูน” ระดับอุดมศึกษาชั้นสูง หลักสูตร
สัมฤทธิ์บัตร  
   2.1 การวิจัยพัฒนาระบบเกษตรสุขภาพ ; พืช ผัก ผลไม้ สมุนไพร 
   2.2 การวิจัยพัฒนาระบบและกลไกพืชเศรษฐกิจ “ล าใย” ; การพัฒนาและรักษา
สายพันธุ์ล าใย การพัฒนากระบวนการปลูก การพัฒนาคุณภาพผลผลิตล าใย การพัฒนาแปรรูป
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ การแปรรูปเศษเหลือใช้ของล าใย การพัฒนากลไกการตลาด การพัฒนา
กลไกทางสังคม เป็นต้น 
   2.3 ส่งเสริมองค์ความรู้การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ดิน น้ า อากาศ สิ่งแวดล้อม และระบบ
นิเวศการเกษตร รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
   2.4 การศึกษาปัญหา สาเหตุของผลผลิตการเกษตร เช่น ล าใย และ/หรือ ผลผลิต
อ่ืนๆ เพ่ือค้นคว้าแสวงหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ และ 
เกษตรกรรายย่อย ให้ยั่งยืน 
   2.5 การศึกษา สืบสาน และต่อยอดองค์ความรู้การเกษตรให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่
น าไปพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน กระทั่ง สามารถสร้างมูลค่าสูง 
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   2.6 การพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีนวัตกรรมการเกษตร 
            2.7 พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ผลิตนักวิชาการ นักวิชาชีพด้านเกษตรสุขภาพให้แก่
จังหวัดล าพูน และ ประเทศ 
   2.8 พัฒนาความเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นสูงให้เป็นแหล่งองค์ความรู้ระบบเกษตร
สุขภาพ เพื่อการพัฒนาจังหวัดล าพูน และ ประเทศไทยให้ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” 
3. แนวคิด “แผนพัฒนาล าพูนเมือง ๙ หน้าสร้างสรรค์”    
แนวทางการพัฒนา 
 1.1 พัฒนาเมืองสมดุลสร้างสรรค์ ; ออกแบบผังเมืองชั้นใน/Heritage City เมืองใหม่
อัจฉริยะ/ Smart City ชุมชนสีเขียว/ Green Community และ หมู่บ้านอัจฉริยะ /Smart 
Village ; ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
 1.2 พัฒนาเมืองสมดุลสร้างสรรค์ ; เมืองเกษตรสุขภาพสร้างสรรค์ /เมืองระเบียง
เกษตร เมืองหัตถอุตสาหกรรม เมืองอุตสาหกรรม 
 จึงน าเรียนแนวคิดหริภุญชัยเมืองเกษตรสุขภาพสร้างสรรค์ภายใต้แผนงาน  
ทั้ง 3 แผนงานที่น าเสนอข้างต้น 

  

เลขานุการ 
การประชุมฯ 

 กรอบแนวคิดที่ที่ปรึกษาน าเรียนข้างต้น ถ้าผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 
ฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท ารายละเอียด และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานบนพ้ืนฐานของทรัพยากรต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดล าพูน ตั้งแต่รูปแบบโครงสร้างถนน 
ไปจนถึงโครงการต่างๆ เพ่ือเติมเต็มในกรอบตามที่ที่ปรึกษาเสนอ และพัฒนาให้ครบถ้วน
เชื่อมโยงเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะเกิดข้ึนในจังหวัดล าพูน เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

ประธานสภา
อุตสาหกรรม
จังหวัดล าพูน 

 ในนามของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน เห็นด้วยกับแผนงานดังกล่าวเพ่ือให้จังหวัด
ล าพูนเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรม ในด้านการผลิตอ่ืนๆ จังหวัดล าพูนมีความครบถ้วน แต่ยัง
ขาดในเรื่องของการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ิมมูลค่า โดยจังหวัดล าพูนมีความพร้อมถ้าหากได้รับ
การสนับสนุนให้เป็นรูปร่างจะท าให้จังหวัดล าพูนเป็นจังหวัดที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการแปรรูป
สินค้าเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าในอนาคตได ้

ประธาน 
การประชุมฯ 

 แผนงานดังกล่าวสอดรับกับความเป็นจังหวัดล าพูน แต่ในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
ขอให้มีความชัดเจนของโครงการที่จะเสนอเพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น 

เลขานุการ 
การประชุมฯ 

 ฝ่ายเลขานุการจะด าเนินการเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะท างานชุดย่อยเพ่ือขับเคลื่อน
การเสนอโครงการ โดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาคเอกชนเพ่ือบูรณาการร่วมกัน
เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมการพัฒนาในทุกมิติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป 

มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบโดยให้ด าเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ 
 

5.4 การพิจารณาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด
ล าพูน (กรอ.จังหวัดล าพูน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนดให้จังหวัดจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
และเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด ( กรอ.จังหวัด) อย่างสม่ าเสมอ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  โดยให้จัดการประชุมอย่างน้อย 2 
เดือน / ครั้ ง และข้อสั่ งการของกระทรวงมหาดไทยที่ ได้ก าชับให้จั งหวัดจัดประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด  
(กรอ.จังหวัด) และรายงานผลการประชุมให้กระทรวงมหาดไทยทราบนั้น  
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                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

( นายโกสินทร์ นิยะกิจ ) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

 

 เพ่ือให้การด าเนินการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน (กรอ.จังหวัดล าพูน) เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดไว้ 
จังหวัดล าพูนจึงได้จัดท าปฏิทินการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน (กรอ.จังหวัดล าพูน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียด
ดังนี้  

 

วัน / เดือน / ปี การประชุม ครั้งที ่
29 ตุลาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาทางเศรษฐกจิจังหวัดล าพูน  (กรอ.จังหวัดล าพูน) 
1 / 2565 

15 ธันวาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน  (กรอ.จังหวัดล าพูน) 

2 / 2565 

15 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน  (กรอ.จังหวัดล าพูน) 

3 / 2565 

20 เมษายน 2565 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน  (กรอ.จังหวัดล าพูน) 

4 / 2565 

15 มิถุนายน 2565 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน  (กรอ.จังหวัดล าพูน) 

5 / 2565 

15 สิงหาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน  (กรอ.จังหวัดล าพูน) 

6 / 2565 

    หมายเหตุ ก าหนดการประชุมฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
 

มติที่ประชุมฯ   เห็นชอบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
  

ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
  

 

 

 

 

 
 

 

ผู้จดบันทึกการประชุม 

( นายกรเทพ  เมืองดี) 

เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 















 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน 
(กรอ. จังหวัดล าพูน)  ครั้งที่  2 / 2565 

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30  น. 
ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดล าพูน  

....................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดล าพูน (กรอ.จังหวัดล าพูน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ร่วมกัน ส าหรับการประชุมฯ ในวันนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน ครั้งที่  2 / 2565 มีระเบียบวาระการ
ประชุมฯ ที่ส าคัญ ได้แก่ แนวโน้มคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดล าพูน สถานการณ์
การเกษตรและสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน และตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญ 
ของจังหวัดล าพูน รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน บันทึกความเข้าใจความ
ร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้และจังหวัดล าพูน ความก้าวหน้าการด าเนินงานจากการ
ประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และ
ผู้แทนเกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562  ณ จังหวัดล าปาง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดล าพูน                               

ที่ประชุม ……………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข 
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพนู (กรอ.จังหวัดล าพนู) ครั้งที ่1/2565 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564    

 ส านักงานจังหวัดล าพูน ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดล าพูน 
(กรอ.จังหวัดล าพูน) ครั้งที่ 1 / 2565  เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2564  เรียบร้อยแล้ว 
พร้อมทั้งได้น าเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดล าพูน WWW.LAMPHUN.GO.TH  

ที่ประชุม ……………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ / น าเสนอโดยผู้บริหาร 

       3.1   เรื่อง รายงานสภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังจังหวัดล าพูน 
    (ส านักงานคลังจังหวัดล าพูน)   

มติที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 



 
2 

 

       3.2    เรื่อง รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน  

     (1)  การผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน ( ล าไย , มะม่วง ฯลฯ )   
  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      

                                         หรือ (COVID – 19)   ( ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน )   
มติที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………  

   (2) การตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน ( ล าไย,มะม่วง ฯลฯ )   
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      

                                       หรือ (COVID – 19)   ( ส านักงานพาณิชย์จังหวัดล าพูน )                         
มติที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………  

       3.3   เรื่อง สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน  
                                 ( ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน ) 

มติที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  

   3.4   บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้และจังหวัดล าพูน  
                                ( ส านักงานจังหวัดล าพูน ) 

สืบเนื่องจากจังหวัดล าพูนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้บันทึกความเข้าใจ  

ความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยประยุกต์ใช้องค์ความรู้ พัฒนาเทคโนโลยี 
ปฏิบัติการทางเกษตรและแปรรูปผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของจังหวัดล าพูนและมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพ่ือถ่ายทอด         
องค์ความรู้ทางวิชาการและการปฏิบัติ น าผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทาง
การเกษตรแบบยั่งยืน การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแบบยั่งยืน ไปสู่ การเพ่ิม
ศักยภาพ และความเข้มแข็งภาคการเกษตรของจังหวัดในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการผลิต 
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ด้านการตลาด และการผลิตเพ่ือเชิงพาณิชย์ เป็นต้น และ      
เพ่ือยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนในจังหวัดล าพูนต่อไป  

มติที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………  

                      3.5  ความก้ าวหน้ าการด าเนินงานจากการประชุมระห ว่างนายกรัฐมนตรีกับ 
                               ผู้ ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร 
                               เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  
         เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2562  ณ จังหวัดล าปาง เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
                               จงัหวัดล าพูน  ( ส านักงานจังหวัดล าพูน ) 
   

   สืบเนื่องจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน 
  ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  1  
  คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด 
  ภาคเหนือตอนบน 1 ( เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน ) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
  2562 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดล าพูน รายละเอียดดังนี้   
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ล าดับที่ ข้อสั่งการ หน่วยงานด าเนินการ 

1 ด้านการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและโลจิสติกส์  

 1.1 การพัฒนาโครงข่ายทางถนน  

 1.1.1 ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาก่อสร้างทางหลวง 
แนวใหม่ (เชียงใหม่ - เลี่ยงเมืองล าพูน) จากทางหลวงหมายเลข 1141 บรรจบกับทางหลวง
หมายเลข 106 

แขวงทางหลวงล าพูน 

 1.1.2 ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางหลวง โดยการขยายช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 106 เป็น 4 ช่องจารจร 

แขวงทางหลวงล าพูน 

 1.1.3 ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาปรับปรุงทางหลวง
หมายเลข 116 ตอนป่าสัก – สะปุ๋ง –บ้านเรือน – สันป่าตอง จาก 2 ช่องจารจร 4 ช่องจาร
จร ระหว่าง กม. 4+400 – กม. 23+651 ระยะทาง 19 กิโลเมตร 

แขวงทางหลวงล าพูน 

 1.1.4 ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับข้อเสนอไปพิจารณาก่อสร้างสะพาน
ข้ามทางรถไฟ ทางหลวงหมายเลข 1136 ตอนเหมืองง่า – ล าพูน อ้อมทาง เลี่ยงเมืองล าพูน 
สายเหมืองง่า -ท่าจกัร และเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่ 

แขวงทางหลวงล าพูน 

 1.2 ด้านการพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ  

 ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาสร้างสนามบินแห่งใหม่ตามความจ าเป็น 
บริเวณรอบต่อระหว่างอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน 

แขวงทางหลวงล าพูน 

2 ด้านการบริหารจัดการน้ า  

 ข้อสั่งการ:มอบหมายให้ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พิจารณาเร่งรัดก่อสร้างประตูระบายน้ าดอยแต ต าบลเหมืองจี้อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด
ล าพูน ตามขั้นตอน ทั้งนี้ ให้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบในพ้ืนที่ดังกล่าว 
เพ่ือจัดเข้าแผนงานบูรณาการจัดการน้ าของประเทศต่อไป 

โครงการชลประทาน
จังหวัดล าพูน 

3 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการ  

 ข้อสั่งการ: มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาการปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่มรดกทาง
วัฒนธรรม "เมืองเก่าล าพูน" 

เทศบาลเมืองล าพูน /
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จังหวัดล าพูน 

 
มติที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 

        การพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
 (เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน) ในส่วนของจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2565 
 (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และส านักงานจังหวัดล าพูน)  

มติที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี ) 

 5.1 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
       ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 5.2 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
       ………………………………………………………………………………………………………………………. 

มติทีป่ระชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 



รานงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพนู    หน้า | 1 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน 

(กรอ.จังหวัดล าพูน) ครั้งท่ี 2/2565 
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ช้ัน 4 ศาลากลางจังหวัดล าพูน 
-------------------------------------------  

คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน                         ประธานกรรมการ 
2. นายบรรจง วิพรหมชัย ประธานหอการค้าจังหวัดล าพูน     รองประธานกรรมการ 
3. นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน  รองประธานกรรมการ 
4. นางสาวปิรัญญา กามล (แทน) ประธานชมรมธนาคารจังหวัดล าพูน    รองประธานกรรมการ 
5. นางพรอุมา หมอยา คลังจังหวัดล าพูน  กรรมการ 
6. นางสุกัลณี เสนานุช (แทน) พาณิชย์จังหวัดล าพูน  กรรมการ 
7. นางสาวเดือนสุดา พรหมมินต๊ะ (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน  กรรมการ 
8. นางยอดขวัญ  วิภาคกิจ     รก.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดล าพูน  กรรมการ 
9. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน  กรรมการ 

10. นายพีรภัทร ปวงอูป (แทน) ท้องถิ่นจังหวัดล าพูน  กรรมการ 
11. นายอานนท์ ติ๊บย้อย (แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดล าพูน  กรรมการ 
12. นายวิโรจน ์ สายพันธุ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดล าพูน   กรรมการและเลขานุการ 
13. นายบุญส่ง ไชยมณี หัวหน้าส านักงานจังหวัดล าพูน      กรรมการและเลขานุการ 
14. นายโกสินทร์ นิยะกิจ ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์   กรรมการ 

   และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด         และผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายวันชาติ นภาศร ี นักวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. นายแพทย์วัชระ สนธิชัย   ประธานที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 
3. นายมนัส เกียรติเจริญพร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดล าพูน 
4. นางดารุณี ใจศิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
5. นายกรเทพ เมืองดี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ระเบียบวาระท่ี  1   ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  

ประธาน 
การประชุมฯ 

 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จังหวัดล าพูน (กรอ.จังหวัดล าพูน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับ
พ้ืนที่ร่วมกัน ส าหรับการประชุมฯ ในวันนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและ
เอกชนเพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน ครั้งที่  2 / 2565 มีระเบียบวาระ
การประชุมฯ ที่ส าคัญ ได้แก่ แนวโน้มคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดล าพูน สถานการณ์
การเกษตรและสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน และตลาดสินค้าเกษตรที่ส าคัญของ
จังหวัดล าพูน รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน บันทึกความเข้าใจความร่วมมือ
ทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้และจังหวัดล าพูน และการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน)  
ในส่วนของจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  

มติที่ประชุมฯ  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไข  
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน (กรอ.จังหวัดล าพูน) ครั้งที่  1/2565 เม่ือวันที่  
8 พฤศจิกายน 2564    

  

เลขานุการ 
การประชุมฯ 

 ส านักงานจังหวัดล าพูน ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดล าพูน 
(กรอ.จังหวัดล าพูน) ครั้งที่ 1 / 2565  เมื่อวันที่  8  พฤศจิกายน  2564  เรียบร้อยแล้ว 
พร้อมทั้งได้น าเผยแพร่บนเว็บไซต์จังหวัดล าพูน WWW.LAMPHUN.GO.TH 

 

มติที่ประชุมฯ  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพูน (กรอ.จังหวัดล าพูน) ครั้งที่ 2 / 2565   

  

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อทราบ 
  

3.1 รายงานภาวะเศรษฐกิจการเงินการคลังจังหวัดล าพูน 
  

คลังจังหวัดล าพูน  ขอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดล าพูน ประจ าเดือน มีนาคม 2565 
“เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดล าพูน ปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ภายใต้ปัจจัย
สนับสนุนทั้ งด้านการผลิตและด้านการใช้จ่ายเป็นส าคัญ โดยมีปัจจัยบวกที่ เกี่ยวข้อง  
เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ การฟื้นตัวของการใช้จ่ายในประเทศ และ ภาคการ
ท่องเที่ยวที่กลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง” 
 การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจจังหวัดล าพูนในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.0 (ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 
2.7 – 3.3) ขยายตัวเร่งขึ้นจากปีก่อน โดยมีปัจจัยหนุนที่ส าคัญทั้งจากด้านการผลิต (อุปทาน) 
และด้านการใช้จ่าย (อุปสงค์) ภายใต้สมมติฐาน ดังนี้ 
 ด้านอุปทาน (ด้านการผลิต) คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.1 (ช่วงคาดการณ์ที่ 
ร้อยละ 1.8 – 2.4) 
   การผลิตภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.7 จากปีก่อน สะท้อนจาก
การเพ่ิมขึ้นของปริมาณการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดโรงแรมและภัตตาคาร ยอดขายสินค้า
ทั้งปลีกและส่ง ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคบริการ และ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของส่วนราชการและ
องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร ที่ขยายตัวร้อยละ 10.5 2.5 2.0 และ 1.0 ตามล าดับ 
   การผลิตภาคเกษตรกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 จากปริมาณ
ผลผลิตด้านการเกษตรและปศุสัตว์ที่ขยายตัว เนื่องจากในปีนี้สถานการณ์น้ าและสภาพอากาศ
เอ้ืออ านวยต่อการผลิตภาคเกษตรและไม่ประสบภาวะภัยแล้งรุนแรงเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 
โดยในไตรมาสที่ 1/2565 ปริมาณน้ าฝนเพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 86.1 โดย
ผลผลิตพืชส าคัญของจังหวัดล าพูนที่คาดว่าจะขยายตัว ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และ หอมแดง 
   การผลิตภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 สะท้อนจากทุก
เครื่องชี้ที่ส าคัญขยายตัว ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิมหมวดอุตสาหกรรม ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ภาคอุตสาหกรรม จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมและทุนจดทะเบียนของโรงงานอุตสาหกรรมใหม่
ที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4.0 1.8 0.5 และ 0.2 ตามล าดับ 
 ด้านอุปสงค์ (ด้านการใช้จ่าย) คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อนร้อยละ 4.4  
(ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 4.1 – 4.8) เพิ่มข้ึน 
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   การใช้จ่ายภาครัฐ คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 7.9 ขยายตัวต่อเนื่องจาก 
ปีก่อน จากการเบิกจ่ายงบประจ าของส่วนราชการที่ขยายตัวร้อยละ 10.0 และงบลงทุนคาด
ว่าขยายตัวร้อยละ 10.0 เท่ากัน ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการเบิกจ่ายประจ าคาด
ว่าจะขยายตัวร้อยละ 6.9 และการเบิกจ่ายงบลงทุนขยายตัวร้อยละ 9.0 โดยการใช้จ่าย
ภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการขยายตัวจากการเร่งรัดการเบิกจ่ายของส่วนราชการ
ในจังหวัดล าพูน 
   การบริโภคภาคเอกชน คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 สะท้อนจากการ
ขยายตัวของเครื่องชี้เกือบทุกชนิด ยกเว้น ปริมาณการจ าหน่ายสุราและเบียร์ที่มีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากมีกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ในการจ าหน่ายสุราในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ขณะที่ปัจจัย 
ที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในจังหวัดล าพูนให้ขยายตัวเพ่ิมข้ึน 
   การลงทุนภาคเอกชน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 สะท้อนจากเครื่องชี้
ส าคัญ คือ สินเชื่อเพ่ือการลงทุน คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.8 จากมาตรการสนับสนุนสินเชื่อ
เพ่ือช่วยเหลือภาคธุรกิจของสถาบันการเงิน โดยในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
จากความต้องการสภาพคล่องในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับพ้ืนที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างรวม  
ปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.5 สอดรับกับการขยายตัวของสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย  
ที่ขยายตัว 
  ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดล าพูนปี 2565 เพ่ิมเติม
ได้ที่เว็บไซต์ ส านักงานคลังจังหวัดล าพูน 

 

มติที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 

3.2 เรื่อง รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัดล าพูน  
 

เกษตรและสหกรณ์
จังหวัดล าพูน 

 ขอรายงานสถานการณพื์ชเศรษฐกิจทีส่ าคัญของจังหวัดล าพูน ดังนี้ 
 ล าไย จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่เพาะปลูกล าไย ปีการผลิต 2564/2565 เนื้อที่ยืนต้น 
367,943 ไร่ ให้ผลผลิตที่ 346,393 ไร่ คาดการณ์ปริมาณผลผลิตที่จะออกในฤดูการนี้ 
รวม 392,853 ตัน จ านวนเกษตรกร 54,535 ราย แบ่งเป็นล าไยในฤดู มีเกษตรกรปลูกมาก
อยู่ที่ 40,238 ราย ผลผลิตอยู่ที่ 268,000 กว่าตัน ส าหรับล าไยนอกฤดูมีเกษตรกรปลูกอยู่ที่
จ านวน 17,350 ราย เนื้อที่ให้ผลผลิตทั้งหมด 90,599 ไร่ ผลผลิตอยู่ที่ 124,512 ตัน  
ซึ่งล าไยนอกฤดูจะมีสัดส่วนน้อยกว่าล าไยในฤดูประมาณ 50%  
 มะม่วง จังหวัดล าพูนมีพ้ืนที่เพาะปลูกทั้งหมด 46,530 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตอยู่ที่ 
36,742 ตันผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 864 กิโลกรัมต่อไร่ จ านวนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง 9,914 ราย  
โดยมีพ้ืนที่ปลูกมากที่สุดคืออ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ และอ าเภอเวียงหนองล่อง 
 หอมแดง มีพ้ืนที่เพาะปลูกอยู่ที่  1 ,726.5 ไร่ มีผลผลิตรวม 6,042.1 ตันสด 
มีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 3,500 กิโลกรัมสดต่อไร่ มีผู้ปลูกอยู่ทั้งหมด 603 ราย ซึ่งเกษตรกรจะ
เก็บเกี่ยวหอมแดงในช่วงเดือนมกราคม ถึงมีนาคม โดยเดือนมกราคมจะเก็บอยู่ที่ 14.64% 
ในช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวมากที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 54.7% ในส่วนของเดือนมีนาคม 
อยู่ที่ 30.66% มีการปลูกมากท่ีสุดในอ าเภอทุ่งหัวช้าง อ าเภอลี้ และอ าเภอป่าซาง 
 กระเทียม มีพ้ืนที่ปลูกอยู่ที่ 1,403.25 ไร่ ผลผลิตรวมอยู่ที่ 4,414.4 ตัน ผลผลิต
เฉลี่ยต่อไร่ 3,146 กิโลกรัมสดต่อไร่ เกษตรกรผู้ปลูกทั้งหมดจ านวน 630 ราย การเก็บเกี่ยว
กระเทียมในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ที่ 19.3% เดือนมีนาคมเก็บเกี่ยวมากที่สุดร้อยละ 
74.63% รองลงมาก็คือเดือนเมษายนร้อยละ 6.07 โดยมีพ้ืนทีเ่พาะปลูกมากท่ีสุดคืออ าเภอลี้ 
736.5 ไร่ รองลงมาคืออ าเภอบ้านโฮ่ง 79.5 ไร่ และอ าเภอทุ่งหัวช้าง 55.5 ไร่ 
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พาณิชย์ 
จังหวัดล าพูน 

 การตลาดของพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ ของจังหวัดล าพูน ได้แก่ ล าไย 
 ล าไย การส่งออกล าไยในปีที่ผ่านมาส่งออกไป 9,948 ตู้ แบ่งเป็นล าไยอบแห้งจ านวน 
9,400 ตู้ ตู้ละประมาณ 15 ตันผลผลิตล าไยสดจ านวน 500 ตู้  ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศจีน  
ส่งล าไยเข้าประเทศมากกว่า 9,000 ตู้ส่งผลให้มีล าไยตกค้างในประเทศจีนประมาณ 3,000 ตู้  
ที่ยังไม่ได้ขายในประเทศจีนดังนั้นคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศจีนอาจสั่งผลผลิตล าไย
น้อยลงเพราะยังมีผลผลิตตกค้างในประเทศจ านวนมาก 
 มะม่วงจากการคาดการณ์ผลผลิตมะม่วงในจังหวัดล าพูนของส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดล าพูนมีผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 36,000 ตันโดยสถานการณ์มะม่วงในปัจจุบัน 
ยังไม่ออกสู่ตลาด 
 กระเทียมผลผลิตกระเทียมของจังหวัดล าพูนกระจายไปยังทั่วประเทศโดยราคา
ผลผลิตสดกิโลกรัมละ 13 - 15 บาท ผลผลิตแห้งกิโลกรัมละ 38 - 42 บาทผลผลิต 
แยกกลีบกิโลกรัมละ 70 - 80 บาท 
 หอมแดงปัจจุบันจังหวัดล าพูนเก็บเกี่ยวใกล้หมดแล้ว หอมแดงในปีนี้ราคาค่อนข้างดี
ขึ้นจากเดิม ในปีที่ผ่านมากระเทียมราคาตกต่ ากิโลกรัมละ 5-7 บาทปัจจุบันราคาผลสดอยู่ที่
กิโลกรัมละ 8-10 บาทผลผลิตแห้งกิโลกรัมละ 15-25 บาทราคามัดจุกกิโลกรัมละ 35 บาท 
ซึ่งในปัจจุบันถือว่าราคาค่อนข้างดี 
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3.3 เรื่อง สถานการณ์ท่องเที่ยวจังหวัดล าพูน 
 

ท่องเที่ยวและกีฬา 
จังหวัดล าพูน 

 รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดล าพูน โดยอัตราการเข้าพักเดือน
มกราคม จ านวน 49.51 เดือนกุมภาพันธ์  จ านวน 42.57 เฉลี่ยจ านวนผู้ เข้าพัก  
เดือนมกราคมอยู่ที่ 19,870 คน เดือนกุมภาพันธ์ ที่ 15,047 คน 
 ในส่วนของผู้มาเยือน เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 อยู่ที่  89,374 และเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อยู่ที่  68,028 รายได้จากผู้มาเยือนเฉลี่ย 199.33 ล้านบาท  
ซึ่งถือได้ว่าจังหวัดล าพูนมีจ านวนของผู้เข้าพัก และผู้มาเยือนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  
 จังหวัดล าพูนได้ด าเนินการส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยสาธารณสุข (SHA และ 
SHA+) ซึ่งมีจ านวนผู้ประกอบการเข้าร่วมมาตรฐาน SHA จ านวน 236 ราย และเข้าร่วม
มาตรฐาน SHA+ รวม 97 ราย 

นายวิโรจน์ สายพันธ ์  มีผู้ประกอบการหลายภาคส่วนได้รับผลกระทบ จากการก าหนดพ้ืนที่เฝ้าระวังสูง  
(สีเหลือง) จึงขอเสนอให้ทบทวนการก าหนดพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากอาจส่งผลให้นักท่องเที่ยว
เลือกเดินทางไปยังจังหวัดใกล้เคียง  

ประธาน 
การประชุมฯ 

 การก าหนดสีของพ้ืนที่ ถูกก าหนดโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19) ซึ่งไม่ได้ก าหนดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดล าพูน 
และด้วยการก าหนดพ้ืนที่ดังกล่าวส่งผลให้ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ 
โดยจังหวัดล าพูนมิได้สั่งห้ามให้จ าหน่ายทุกร้านสามารถเปิดให้บริการได้เพียงแต่ต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐาน ที่  ศบค. ก าหนด จึงขอให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดล าพูน และภาคเอกชน 
ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการให้บริการร้านอาหาร ผับ บาร์ คาราโอเกะ ต่อไป 
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3.4 เรื่อง บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้และจังหวัดล าพูน                            
เลขานุการ 
การประชุมฯ 

 สืบ เนื่ องจากจังหวัดล าพูนร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ โจ้  ได้บันทึกความเข้าใจ   
ความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนการวิจัยประยุกต์ใช้องค์ความรู้  พัฒนาเทคโนโลยี 
ปฏิบัติการทางเกษตรและแปรรูปผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และเป้าหมายของจังหวัดล าพูนและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางวิชาการและการปฏิบัติ น าผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตรแบบยั่งยืน  
การแปรรูปผลิตผลทาการเกษตรแบบยั่งยืน ไปสู่การเพ่ิมศักยภาพ และความเข้มแข็งภาค
การเกษตรของจังหวัดในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการผลิต ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  ด้านการตลาด 
และการผลิตเพ่ือเชิงพาณิชย์ เป็นต้น และ เพ่ือยกระดับรายได้ให้แก่ชุมชนในจังหวัดล าพูนต่อไป  
โดยก าหนดบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้และจังหวัดล าพูน 
ในวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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3.5  ความก้าวหน้าการด าเนินงานจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 เม่ือวันที่  15 มกราคม 2562  ณ  จังหวัดล าปาง เฉพาะในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ                              
จังหวัดล าพูน   
 

เลขานุการ 
การประชุมฯ 

 สืบเนื่องจากการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทน
ภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 ( เชียงใหม่  ล าปาง ล าพูน แม่ ฮ่องสอน ) เมื่อวันที่  15 มกราคม  2562  
ณ จังหวัดล าปางโดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับจังหวัดล าพูน รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 1 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องพิจารณา 
 

  การพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
(เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน แม่ฮ่องสอน) ในส่วนของจังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

เลขานุการ 
การประชุมฯ 

 ขอให้ ผ.ศ.ดร.วันชาติ นภาศรี ที่ปรึกษาและผู้แทนคณะท างาน ฯ ในการจัดท าข้อเสนอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 น าเสนอแผนงาน/โครงการ  
ต่อที่ประชุมฯ 

นายวันชาติ นภาศรี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 จังหวัดล าพูนได้จัดท าแผนบูรณาการการพัฒนาของจังหวัดล าพูน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 70) เพ่ือสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง และ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม  
โดยอาศัยศักยภาพความโดดเด่น และโอกาสการพัฒนาของจังหวัดล าพูนและกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 โดยมีเป้าหมาย การพลิกโฉมจังหวัดล าพูนให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
ขจัดจุดอ่อนแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นของเกษตรกร และ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ “ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และ ความม่ันคงทางอาหาร” สนับสนุน
แนวนโยบายแห่งรัฐที่จะท าให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารของโลก จึงได้เสนอความเห็นชอบ
ข้อเสนอการสนับสนุนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดล าพูน และ กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือ ตอนบน 1 อีกทั้ง เพ่ือรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษล้านนา  
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 โดยข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือตอนบน 1 ของจังหวัด
ล าพูน และ รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษล้านนา ภายใต้ “แผนพัฒนาหริภุญชัย
เมืองเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์” โดยด าเนินการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรม 
ผ่าน 3 แผนงานหลัก ดังต่อไปนี้ 
แผนงานที่ 1. แผนพัฒนาเมืองระเบียงเศรษฐกิจพิเศษเกษตรอุตสาหกรรมล้านนา 
 แผนระยะกลาง  5 ปี (ปี 2566 – 2570) 

โครงการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) เขตนิคมพัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อมล้านนา ณ พ้ืนที่ จังหวัดล าพูน ประกอบด้วย 
 โครงการที่ 1 โครงการศึกษานิคมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อมล้านนา  

 - ศึกษาความเป็นไปได้ด้านศักยภาพ โอกาส และ ความเหมาะสมในการพัฒนาเขต
นิคมอุตสาหกรรมเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อมล้านนา  
 - ศึกษารูปแบบและจัดท าแผนยุทธศาสตร์นิคมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรรักษ์
สิ่งแวดล้อมล้านนา  
 โครงการที่  2  โครงการศึกษาออกแบบผังเขตนิคมอุตสาหกรรมเกษตรรักษ์
สิ่งแวดล้อมล้านนา 

           - การออกแบบผังเขตนิคมอุตสาหกรรมเกษตรรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือความเหมาะสม
ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดล าพูน เชื่อมเมืองเกษตรกรรม เมืองหัตถอุตสาหกรรม และเมืองเก่าชั้นใน 

โครงการที่ 3 โครงการพัฒนาระบบน้ าเพื่อการเกษตร และ เพื่อการบริโภค (เร่งรัด) 
 - ระบบน้ าประปาเพ่ือการบริโภค บริเวณพ้ืนที่  ต าบลศรีบัวบาน  ต าบลป่าสัก  
ต าบลบ้านกลาง ต าบลเหมืองง่า ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมืองล าพูน  
 - ระบบชลประทานน้ าเพ่ือการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณพ้ืนที่  
อ าเภอป่าซาง อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ อ าเภอแม่ทา  
แผนงานที่ 2 แผนพัฒนาศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนบน 1 (Upper – Northern 
Logistic Hub) แผนระยะกลาง 5 – 10 ปี (ปี 2566 – 2570) 

โครงการที่  1 โครงการขยายถนนเชื่อมต่อจังหวัดเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง 
แม่ฮ่องสอน  
 - ช่วงต่อขยาย อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ – ศูนย์ราชการจังหวัดล าพูนแห่งใหม่ – 
เชื่อมจังหวัดล าปาง 
 โครงการที่ 2 โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมระบบขนส่งมวลชน และ 
ระบบโลจิสติกส ์

- รถไฟรางเบาเชื่อมต่อขยายสถานี จังหวัดเชียงใหม่ - อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ – 
ศูนย์ราชการจังหวัดล าพูนแห่งใหม่ ต.ศรีบัวบาน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
กับ พ้ืนที่เชื่อมต่อขยายเมืองเก่าชั้นใน เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวล าพูนเมืองอัตลักษณ์วิถี 
 - รถไฟรางคู่ จังหวัดล าปาง – จังหวัดล าพูน – จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาจังหวัด
ล าพูนศูนย์กลางโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนบน 1 (Upper – Northern Logistics Hub) 
แผนพัฒนาที่ 3 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในจังหวัดล าพูน” 
โครงการศึกษาจัดตั้ง “สถาบันภูมิวชิระเกล้าการเกษตรสุขภาพล าพูน” 
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางมุ่งเน้น 3 ศาสตร์ 
 - องค์ความรู้ด้านเกษตรสุขภาพรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 - องค์ความรู้ด้านการแปรรูปอาหารสร้างมูลค่าสูง (Food Valley) 
 - องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทางเลือก 
รายละเอียดตามเอกสาร 2 

 



 
 

รานงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปญัหาทางเศรษฐกิจจังหวัดล าพนู    หน้า | 7 
(กรอ.จังหวัดล าพูน) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

( นายโกสินทร์ นิยะกิจ ) 

ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
 

นายแพทย์วัชระ 
สนธิชัย 

 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดี ถ้าจังหวัดล าพูนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกัน
ผลักดันจะสามารถพัฒนาจังหวัดล าพูนในมิติต่างๆ ได้ 

 

มติที่ประชุมฯ  เห็นชอบ แผนพัฒนาหริภุญชัย เมืองเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์  
เพ่ือน าเสนอไปยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการจัดท าข้อเสนอโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ 1 ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ปิดการประชุม  เวลา 16.30 น. 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้จดบันทึกการประชุม 

( นายกรเทพ  เมืองดี) 
เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 

เอกสารแนบ 1 - 2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


