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11

นครแห่งชีวิตและความม่ังค่ัง

(City of Life and Prosperity)

เมืองที่ใหความสุขและชีวิตที่มีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือน

ในฐานะเมืองที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับโลก 

พรอมกับเปนประตูการคาการลงทุนสูสากล

วิสัยทัศนจังหวัดเชียงใหม

11

นครแห่งชีวิตและความม่ังค่ัง

(City of Life and Prosperity)

“เมืองที่ใหความสุขและชีวิตที่มีคุณคาแกผูอยูอาศัยและผูมาเยือน

ในฐานะเมืองที่นาอยูและนาทองเที่ยวในระดับโลก”

วิสัยทัศนจังหวัดเชียงใหม
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1. การพัฒนาเศรษฐกจิอยางสมดุลและยั่งยนื

2. การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการเรียนรู
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง และลดความเหลื่อมล้ําทาง
สงัคม

3. การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ พลังงานและสิง่แวดลอมเพื่อเปนฐาน
การพัฒนาอยางยั่งยนื

4. การสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

5. การพัฒนาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบริการประชาชนท่ีมีประสิทธภิาพ 
ประสิทธิผล โปรงใสและเปนธรรม 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม

12

1. การสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวและบริการสุขภาพ เช่ือมโยงชุมชนและทองถิ่น

2. การสงเสริมการเกษตร การผลิตสินคาชุมชน การคา การลงทุน สูสากล

3. การเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพ คงอัตลักษณทางวัฒนธรรม

4. การสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ  โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม

5. การเสริมสรางความม่ันคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

6. การพฒันาระบบบริหารจดัการภาครัฐและการใหบริการประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม
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1. สรุปผลิตภัณฑศักยภาพ (Product Champion)

หารือและสรุปผลิตภัณฑศักยภาพของพื้นที่ พรอมนําเสนอจุดเดน/ประเด็นสาํคัญของผลติภณัฑนั้นประกอบ

Product Champion จุดเดน

เชียงใหม

เกษตรปลอดภัย(พืชเมืองหนาว) • เปนฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภยั(Northern Food Valley) เน่ืองจากมีศักยภาพสูงในการ

ผลิตแหลงอาหาร พืชผัก ผลไมเมืองหนาวที่โดดเดนของประเทศ โดยเฉพาะพืชเมืองหนาวที่มีการ

พัฒนาหวงโซคุณคาตั้งแตการวิจัยและพัฒนา การเพาะปลูกถึงโรงงานและการตลาด

• มีโอกาสตอยอดและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรปลอดภยั GAP และผานการแปรรปูไดมากเพ่ือ

สรางจุดเดน และลดตนทุนการผลิตเพ่ือสนิคาเกษตรที่มีคุณภาพ

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ

และสุขภาพ (สปา/น้ําพุรอน)

• ศักยภาพดานการทองเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติดวยความโดดเดนของภูมิทัศนที่

งดงาม ศิลปกรรม วรรณคดี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณีที่มีเอกลักษณเฉพาะของชาวลานนา

รวมทั้งความมีรูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย

• มีโอกาสในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวควบคูไปกับสินคาและบริการขยายตัวของธุรกิจโรงแรมและสปา 

น้ําพุรอน สงผลใหเกิดความตองการผลิตภัณฑหัตถกรรมลานนา สินคาOTOP รวมทั้งเชื่อมโยงเสนทาง

ทองเที่ยวจังหวัดในกลุมลานนาและประเทศเพื่อนบาน



จากผลิตภัณฑศักยภาพ (Product Champion) ของพ้ืนที่ ใหวิเคราะหหวงโซมูลคาและปจจัยสูความสําเร็จที่เกี่ยวของ

การวิจัยและพัฒนา (R&D)

1
พัฒนาปจจัยพืน้ฐาน
และพัฒนาเกษตรกร

การเพิ่มผลผลิต 
พัฒนาคุณภาพ 
และลดตนทุน

การแปรรูป
และสราง
มูลคาเพิ่ม

การขนสงสินคาและ
จัดการบริหาร
สินคา (Logistics)

พัฒนาระบบการตลาด 

2 3 4 5 6

ตนทาง: การผลิต กลางทาง: การแปรรูป ปลายทาง: การตลาด

1.1 การวิจัยและพัฒนาพันธุ ท่ีดีและ

เหมาะสมกับพ้ืนท่ี

1.2 การจัดทําขอมูลตนทุนการผลิต

1.3 การวิจัยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตและรักษา

คุณภาพและยืดอายหุลังการเก็บ

เก่ียวPost harvestรวมทั้งบรรจ

ภณัฑ

1.4 การวิเคราะหความตองการของ

ตลาดและแนวโนมสถานการณ

เกษตรปลอดภยั(พืชเมืองหนาว)

ท้ังในและตางประเทศ

1.5 การวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง

ผลิตภัณฑใหมจากพืชเมืองหนาว

1.6 การวิเคราะหสารสําคัญที่มี

คุณคาทางโภชนาการในพืชเมือง

หนาวเพือ่ตอยอดไปสูการสราง

มูลคาเพิ่ม

1.7 การพัฒนาระบบฐานขอมูล

สารสนเทศเก่ียวกับการวิจัยพัฒนา 

การตลาดและเกษตรกร 

ผูประกอบการ

2.1 การบริหารจัดการนํ้าเพื่อการ

เพาะปลูกดวยเทคโนโลยีทีเ่หมาะและ

เพิ่มประสิทธิภาพ

2.2 การบริหารจัดการการใชท่ีดิน 

(Zoning)

2.3 การจัดหาและกระจายพันธุดีให

เกษตรกร

2.4 การเตรยีมแหลงและพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

และการปรับปรุงคุณภาพดินท่ีเหมาะสม

2.5 การรวมกลุมเกษตรกรและ

เครือขายกลุมเกษตรกรผูประกอบการ

ทางการเกษตร

2.6 การถายทอดองคความรูและขีด

ความสามารถใหเกษตรกรรวมทั้งกลุม

เกษตรกรและเครือขายกลุมเกษตรกร 

ผูประกอบการทางการเกษตร

2.7 มีเครือขายสถาบันการเงิน/กองทุน

เพ่ือชวยเหลือดานการเงินใหเกษตรกร

กลุมเกษตรกรผูประกอบการทาง

การเกษตร

3.1 พัฒนาและวางแผนการผลิต 

และการเก็บเก่ียวทีเ่หมาะสม(Crop 

Planning) 
3.2 สงเสริมระบบการผลิตที่ดีและ
เหมาะสม (GAP) เชนการปรับปรุง
แนวทางการใชปุย ลดการใช
สารเคมี และการกําจัดศัตรูพืช ให
ปลอดภัย การใหเกษตรกรจัดทํา
MOU 
3.3 การพัฒนาแนวทางการเพิ่ม
ปริมาณและคุณภาพผลผลิต 
รวมทั้งควบคุมคุณภาพผลผลิตตาม
มาตรฐานคุณภาพเพื่อการสงออก
3.4 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พืชเมืองหนาว

4.1 การสงเสริมมาตรฐานการผลิต

เกษตรอุตสาหกรรม (GMP ,HACCP,

ฮาลาล)

4.2 สนับสนุนใหนําระบบเกษตรวัสดุ

เหลือใช (Zero Waste) มาปฏิบัติ

4.3 สงเสริมการแปรรูป และการใช

ประโยชนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มที่สอด

คลองกับความตองการของตลาดและ

รูปแบบการบริโภค
4.4 การพัฒนาบรรจุภัณฑและแนว
ทางการเก็บรักษาผลผลิตที่สอดคลอง
กับความตองการของตลาดและ
รปูแบบการบริโภค
4.5 ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
ผลผลิตและผลิตภัณฑทางการเกษตร
ใหเปนไปตามมาตรฐานอาหาร
ปลอดภยั
4.6 สงเสริมผลผลิตและผลิตภัณฑพืช
เมืองหนาวใหเปน Best Practiceเพื่อ
สรางคุณคา(เชนจัดการประกวด
ประจําป)

6.1 พัฒนาตลาดกลางและศูนย

จาํหนายสินคา 

6.2 พัฒนาตลาดซือ้ขายลวงหนา 

(Future Market)

6.3 ประชาสัมพันธและสงเสริม

การขายดวยชองทางและสือ่ที่

ทันสมัย

6.4 การสรางแบรนดสินคา และ

การสงเสริมสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร

(เชนสตรอเบอรรี่)

6.5 สรางเครือขายความรวมมือใน

การสงเสริมการตลาด

6.6 สงเสริมการตลาดพืชเมือง

หนาวเช่ือมโยงการทองเที่ยว

5.1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการศูนยกระจายสินคา(โดยมีชุมนุม

สหกรณดําเนินการอยูแลว)

5.2 การสงเสริมอุตสาหกรรมการเก็บ

รักษาและถนอมอาหาร(เชน หองแช

เย็นและอุตสาหกรรมแชแข็ง และ

การ Freez dried)

5.3 การพัฒนาประสิทธิภาพและลด

ตนทุนเก็บรักษาสินคาคงคลัง

การขนสงและกระจายสินคาการลด

อัตราการสูญเสียระหวางขนสง

เกษตรปลอดภัย(พืชเมืองหนาว:ผัก ผลไม(สตรอเบอรรี)่
ดอกไม กาแฟ

14

2. วิเคราะหหวงโซมูลคา (Value Chain) และปจจัยสูความสําเร็จ (Critical Success Factor) ดวย Generic VC

1

1

2

2

3

3

2

2
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ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสขุภาพ(สปา/น้ําพุรอน)

กําหนดทิศทาง

ยุทธศาสตร ขอบเขต 

และเปาหมาย

พัฒนาระบบบริหาร จัดการ

การทองเท่ียวในบริเวณ

แหลงทองเท่ียว

เตรียมความพรอมและ

พฒันาศักยภาพบคุลากร

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน แหลง

ทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกให

รองรับการทองเท่ียว

พฒันากิจกรรม และมาตรฐาน

ธุรกิจท่ีเก่ียวของ

พฒันา

การตลาดและ

ประชาสัมพันธ

2 3 4 5 6

2.1 การพัฒนาใหบริการการทองเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ(สปา/

นํ้าพุรอน) ใหเปนมาตรฐานและสงเสริม

ใหไดมีการเสนอขอรับรางวัลในเวทีโลก

2.2 การศึกษาแนวทางการกําหนดขีด

ความสามารถในการรองรับนักทองเท่ียว 

(Carrying Capacity) - ชวงเวลาและ

จาํนวน

2.3 การพัฒนากลไกความรวมมือ และ

พัฒนาภาคีเครือขายและชุมชนในการ

รวมจัดการแหลงทองเท่ียวการเปนเจา

บานที่ดี

2.4 การพัฒนามาตรการดานความ

ปลอดภัยของนักทองเทีย่วในพื้นที่

2.5 การวางแผนการปองกันและจัดการ

ดานการทองเที่ยวจากภัยพิบัติธรรมชาติ

(รวมทั้งไฟปา หมอกควัน)

2.6 การประเมินผลกระทบจากการ

ทองเท่ียวและพัฒนาแนวทางปรับปรุง 

ฟนฟูสภาพแหลงทองเท่ียว

1.1 การประเมนิศกัยภาพและความ

พรอมของแหลงทองเที่ยวในการ

พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชงิ

วัฒนธรรม ธรรมชาติและสขุภาพ

(สปา/นํ้าพุรอน)(เชนมีการวิเคราะห

คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมขีอง

น้ําพุรอน)

1.2 การศึกษาความตองการและ

พฤติกรรมนักทองเที่ยวสําหรับการ

ทองเที่ยวเชงิวัฒนธรรม ธรรมชาติ

และสุขภาพ(สปา/นํ้าพุรอน)

1.3 การวางแผนยุทธศาสตรดานการ

พัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

ธรรมชาติและสุขภาพ(สปา/นํ้าพุ

รอน)ในพื้นที่

1.4วางแผนการเชื่อมโยงและจัด

เสนทาง (routes) การทองเที่ยว

ภายในจังหวัดและระหวางจังหวัด

1.5การจัดระบบขอมูลสารสนเทศ

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ธรรมชาติและสุขภาพ(สปา/น้ําพุ

รอน)ของจังหวดั

1.6 การวางแผนแมบทและผัง

บริเวณของแหลงทองเท่ียวสุขภาพ

(สป / ้ํ  ) 

3.1 การพัฒนามัคคุเทศก / ผูนํา

เที่ยว/ บุคลากรที่เก่ียวของใหมี

ความรูและทักษะ(เชน

ภาษาอังกฤษ จีน) ไดมาตรฐาน

3.2 การปรับปรงุทัศนคติและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการ

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ

และสุขภาพ(สปา/นํ้าพุรอน)

3.3 การพัฒนาคูมือปฏิบัติของ

บุคลากรดานการทองเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ

(สปา/นํ้าพุรอน)

4.1 การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานของแหลง

ทองเที่ยว (ถนน ปาย สภาพอาคาร)

4.2 การปรับปรงุภูมิทัศนแหลงทองเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรม (เชน อารยะสถาปตย) ธรรมชาติ

และสุขภาพ(สปา/นํ้าพุรอน) 

4.3 การพัฒนาสัญลักษณ (Landmark) ในพ้ืนท่ี

4.4 การจัดการขยะ และพัฒนาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวและชุมชน 

4.5 การปรับปรงุสิ่งอํานวยความสะดวก และ

พัฒนาแนวทางปรับปรุงใหไดมาตรฐาน(หองนํ้า 

ลานจอดรถ ทางลาด ไฟฟา ประปา นํ้าด่ืม)

5.1 การสรางสรรคกิจกรรมในแหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและ

สุขภาพ(สปา/นํ้าพุรอน)ที่มีความเหมาะสม

กับอัตลักษณ เหมาะสมกับแหลงและวิถี

ชุมชน(รวมการมีนวัตกรรมการสราง

กิจกรรมบริการ นวัตกรรมดานอาหาร)

5.2 การสงเสริมธุรกิจสนับสนุนในบริเวณ

แหลงทองเที่ยวเชิงวฒันธรรม ธรรมชาติ

และสุขภาพ(สปา/นํ้าพุรอน/รานอาหาร/ 

รานคา/ ที่พัก) และพฒันาใหไดรับการ

รับรองมาตรฐาน

5.3 การพัฒนาการใหบริการธุรกจิสนับสนุน

ในบรเิวณแหลงทองเท่ียวใหไดรับการรับรอง

มาตรฐาน (สปา/ นํ้าพุรอน/รานอาหาร/ 

รานคา/ ท่ีพัก)

5.4 การปรับปรงุของท่ีระลกึ สินคาOTOP ท่ี

จาํหนายในแหลงทองเท่ียว

6.1 การประชาสัมพันธแหลง

ทองเที่ยวดวย Social media 

การจัด Road show

6.2 การสรางแบรนดการ

ทองเท่ียว เชน การ

Benchmark แหลงทองเที่ยว

นํ้าพุรอนกับตางประเทศ

6.3 การสรางความเขาใจและ

ความรวมมือการเปน

นักทองเท่ียวท่ีดี

ตนน้ํา: การวางแผน และการบริหาร กลางน้ํา: การพัฒนาการทองเท่ียว กิจกรรม และของท่ีระลึก ปลายน้ํา: การตลาด

1

2. วิเคราะหหวงโซมูลคา (Value Chain) และปจจยัสูความสําเร็จ (Critical Success Factor) ดวย Generic VC
จากผลิตภณัฑศักยภาพ (Product Champion) ของพื้นที่ ใหวิเคราะหหวงโซมลูคาและปจจยัสูความสําเร็จที่เกี่ยวของ
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ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสขุภาพ(สปา/น้ําพุรอน)

กําหนดทิศทาง

ยุทธศาสตร ขอบเขต 

และเปาหมาย

พัฒนาระบบบริหาร จัดการ

การทองเท่ียวในบริเวณ

แหลงทองเท่ียว

เตรียมความพรอมและ

พฒันาศักยภาพบคุลากร

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐาน แหลง

ทองเท่ียวและสิ่งอํานวยความสะดวกให

รองรับการทองเท่ียว

พฒันากิจกรรม และมาตรฐาน

ธุรกิจท่ีเก่ียวของ

พฒันา

การตลาดและ

ประชาสัมพันธ

2 3 4 5 6

2.1 การพฒันาใหบริการการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ

(สปา/นํ้าพุรอน) ตามมาตรฐาน

2.2 การศึกษาแนวทางการกําหนดขีด

ความสามารถในการรองรับ

นักทองเท่ียว (Carrying Capacity) -

ชวงเวลาและจาํนวน

2.3 การพัฒนากลไกความรวมมือ และ

พัฒนาภาคีเครือขายในการรวมจัดการ

แหลงทองเท่ียว

2.4 การพัฒนามาตรการดานความ

ปลอดภัยของนักทองเท่ียวในพื้นท่ี

2.5 การวางแผนการปองกนัและ

จัดการดานการทองเท่ียวจากภัยพิบัติ

ธรรมชาติ

2.6 การประเมินผลกระทบจากการ

ทองเท่ียวและพัฒนาแนวทางปรับปรุง 

ฟนฟูสภาพแหลงทองเท่ียว

1.1 การประเมินศักยภาพและ

ความพรอมของแหลงทองเท่ียว

ในการพัฒนาเปนแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ธรรมชาติและสขุภาพ(สปา/

นํ้าพุรอน)

1.2 การศึกษาความตองการ

และพฤติกรรมนักทองเท่ียว

สําหรับการทองเท่ียวเชงิ

วัฒนธรรม ธรรมชาติและ

สขุภาพ(สปา/นํ้าพุรอน)

1.3 การวางแผนยุทธศาสตร

ดานการพัฒนาการทองเท่ียว

เชงิวัฒนธรรม ธรรมชาติและ

สขุภาพ(สปา/นํ้าพุรอน)

ในพ้ืนท่ี

1.4วางแผนการเชื่อมโยงและ

จัดเสนทาง (routes) การ

ทองเท่ียวภายในจงัหวัดและ

ระหวางจังหวัด

3.1 การพัฒนามัคคุเทศก / 

ผูนําเท่ียว/ บุคลากรท่ี

เกีย่วของใหเปนมาตรฐาน

3.2 การปรบัปรงุทัศนคติและ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน

การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ธรรมชาติและสุขภาพ(สปา/

น้ําพุรอน)

3.3 การพัฒนาคูมือปฏบิติัของ

บุคลากรดานการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม ธรรมชาติและ

สุขภาพ(สปา/น้ําพุรอน)

4.1 การปรบัปรงุโครงสรางพืน้ฐานของ

แหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติ

และสุขภาพ(สปา/น้ําพุรอน)(ถนน ปาย 

สภาพอาคาร)

4.2 การปรับปรุงภูมิทัศนแหลงทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาพ

(สปา/น้ําพุรอน)

4.3 การพัฒนาสัญลักษณ (Landmark) 

ในพื้นท่ี

4.4 การจัดการขยะ และพฒันาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีแหลงทองเท่ียวและ

ชุมชน 

4.5 การปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวก 

และพฒันาแนวทางปรบัปรงุใหเปน

มาตรฐาน(หองน้าํ ลานจอดรถ ไฟฟา 

ประปา น้าํด่ืม)

5.1 การสรางสรรคกิจกรรมในแหลง

ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ธรรมชาติและ

สุขภาพ(สปา/น้ําพุรอน)

5.2 การสงเสริมธุรกิจสนับสนุนใน

บรเิวณแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

ธรรมชาติและสุขภาพ(สปา/น้ําพุรอน/

รานอาหาร/ รานคา/ ท่ีพัก)

5.3 การพฒันาการใหบริการธุรกิจ

สนับสนุนในบริเวณแหลงทองเท่ียวให

ไดรับการรับรองมาตรฐาน (สปา/ น้ําพุ

รอน/รานอาหาร/ รานคา/ ท่ีพัก)

5.4 การปรบัปรงุของท่ีระลึก สินคา

OTOP ท่ีจําหนายในแหลงทองเท่ียว

6.1 การประชาสัมพันธ

แหลงทองเท่ียว

6.2 การสรางแบรนดการ

ทองเท่ียว

6.3 การสรางความเขาใจ

และความรวมมือการเปน

นักทองเท่ียวท่ีดี

ตนน้ํา: การวางแผน และการบริหาร กลางน้ํา: การพัฒนาการทองเท่ียว กิจกรรม และของท่ีระลึก ปลายน้ํา: การตลาด

1

3. ระบุชองวางในการพัฒนา (Gap Analysis) - ประเด็นหารือ
สรุปชองวางในการพัฒนา โดยอางอิงจากขอมูลโครงการจากสวนกลาง และขอมูลโครงการจากพื้นที่



18


	กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18

