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การทบทวนแผนยุทธศาสตร
หลักการและเหตุผล
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จั ดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้งสํานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2556 มี วัตถุประสงค ดังนี้ 1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหลง
ทองเที่ยว ที่พัก ศูนยประชุม และกิจการที่ตอเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร 2) พัฒนาโครงขายการคมนาคม การ
ขนสง และการสาธารณูปโภคเพื่อสงเสริมภารกิจตาม 1) 3) ประสานงานและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวของในการพัฒนาพิงคนคร 4) อนุรักษและส งเสริมศิลปะ จารี ต
ประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร และ 5) สงเสริมให
เกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่การพัฒนาพิงคนครโดยคํานึงถึง
การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน ทั้งนี้ สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไดมีการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (พ.ศ. 2557-2561) และไดมีการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตรดังกลาวมาระยะหนึ่งแลว
เพื่ อใหยุ ทธศาสตร ก ารดําเนิ นงานของสํ านัก งานพั ฒนาพิ งคนครฯ มี ความทั นสมั ย สอดคล องกั บ
สถานการณภายนอกที่ เปลี่ ยนไป และเพื่ อให ก ารดําเนินงานของสํ านักงานฯ เปนไปตามวัตถุประสงคและ
สอดคล องกั บระยะเวลาตามแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห งชาติ ฉบั บที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ดังนั้น
สํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ จึงไดดําเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตรเพื่อจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรสํานักงาน
พัฒนาพิงคนครฯ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)

กรอบการทวนทวนแผนยุทธศาสตร
ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไดกําหนดกรอบแนวทาง
ในการทบทวนแผนยุทธศาสตรโดยยึดหลักความสอดคลองของแผนยุทธศาสตรของสํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
กับยุท ธศาสตร ในระดับประเทศ ไดแก ยุท ธศาสตร ชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) และทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตรกลุมจังหวัดและระดับ
จังหวัด ตลอดจนวัตถุประสงคในการจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ และการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของใน
การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)
ในการที่ จะบรรลุ วิสั ยทัศนและทําใหป ระเทศไทยพัฒ นาไปสูอ นาคตที่พึ ง ประสงคนั้น จําเป น
จะตองมีการวางแผนปละกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาในระยะยาวและกําหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
สวนให ขับ เคลื่ อ นไปในทิ ศทางเดียวกั น ดัง นั้น จึ งจํ าเปนจะตอ งกํ าหนดยุท ธศาสตรชาติในระยะยาว เพื่ อ
ถายทอดแนวทางการพัฒนาสูการปฏิบัติในแตละชวงเวลาอยางตอเนืองและมีการบูรณาการ และสรางความ
เขาใจถึงอนาคตของประเทศไทยรวมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคสวนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสรางและรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศน
“ประเทศไทยมี ความมั่ นคง มั่ ง คั่ง ยั่ง ยืน เป นประเทศพั ฒ นาแล ว ดวยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจนประจําชาติ “มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อใหประเทศมีขีดความสามารถในการ
แขงขัน มีรายไดสูงอยูในกลุมประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยูดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเปนธรรม ซึ่งยุทธศาสตรชาติที่จะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปตอจากนี้ไป จะประกอบ
ดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก
1.1 ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
1.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
1.3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
1.4 ยุทธศาสตรดานสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
1.5 ยุทธศาสตรดานสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
จากเอกสาร “ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12”โดย สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาออกเปน 6 แนวทาง
ประกอบดวย
แนวทางการพัฒนาที่ 1 : การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปาน
กลางสูรายไดสูง
1.1) การสงเสริมดานการวิจัยละพัฒนา
1.2) การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน
1.3) การสงเสริมผูป ระกอบการที่เขมแข็งและพาณิชยดิจิตอล
1.4) การลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
1.5) การปรับโครงสรางการผลิต
แนวทางการพัฒนาที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคม
สูงวัยอยางมีคุณภาพ
2.1) การพัฒนาศักยภาพคนในทุกชวงวัยใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
2.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
2.3) การพัฒนาดานสุขภาพ
2.4) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมทีเ่ อื้อตอการดํารงชีพในสังคมสูงวัย
แนวทางการพัฒนาที่ 3 : การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
3.1) การยกระดับรายไดและโครงสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ
3.2) การจัดบริ การทางสั งคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเนนการสร างภูมิ คุมกันระดับ
ปจเจก
3.3) การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงทรัพยากร
3.4) การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค

แนวทางการพัฒนาที่ 4 : การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
4.1 การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของเมือง
4.2 การพัฒนาดานการขนสงและ โลจิสติกส เชื่อมโยงกับเพือ่ นบาน
4.3 การสงเสริมการลงทุน การคาชายแดน และการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แนวทางการพัฒนาที่ 5 : การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
5.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว
5.2 การสงเสริมการบริโภคที่เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
5.3 การสงเสริมการผลิต การลงทุน และการสรางสีเขียว
5.4 การจัดมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
5.5 การพัฒนาความรวมมือดานสิง่ แวดลอมระหวางประเทศ
5.6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
แนวทางการพัฒนาที่ 6 : การบริหารราชการแผนดินทีม่ ีประสิทธิภาพ
6.1 การสรางความโปรงใส
6.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
6.3 การสรางรูปแบบการพัฒนา อปท. ใหเหมาะสม
6.4 การสรางระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลทีม่ ีประสิทธิภาพ
3. แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการดานการทองเที่ยวใหเกิด
ความสมดุลและยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อรองรับการขยายตัว
ของการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางสมดุลใหกับการทองเที่ยวไทย ผานการตลาดเฉพาะกลุม การสงเสริม
วิถีไทย และการสรางความเชื่อมั้นของนักทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 5 การบูรณาการการบริหารจัดการการทองเที่ยว และการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศ
4. แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน
4.1 แผนยุ ทธศาสตรการพัฒนากลุ ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม ลํ าพู น ลํ าปาง
แมฮองสอน) พ.ศ. 2557 – 2560
วิสัยทัศน : ศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทุน สูสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา
สังคม นาอยูทุกถิ่นที่

ประเด็ น ยุท ธศาสตร ที่ 1 : ส ง เสริ ม การฟ น ฟู แ ละอนุ รั ก ษ แบบองค ร วมเพื่ อ สร า งสรรค
บรรยากาศที่สวยงามมีเสนห
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมการสรางสรรคสินคาและบริการใหโดดเดน และมีคุณคา
มุงเนนเกษตรมูลคาเพิ่ม ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ หัตอุตสาหกรรมสรางสรรค ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ยกระดับการพัฒนาการคาการลงทุน มุงเนนอุตสาหกรรมสุขภาพ
อุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (MICE) อุตสาหกรรมบริการศึกษา อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
ฮาลาล และการคาชายแดน เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และภูมิภาคตางๆ
4.2 แผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร นาน)
พ.ศ. 2557 – 2560
วิสัยทัศน : ประตูการคาสากล โดดเดนวัฒนธรรมลานนา สินคาเกษตรปลอดภัย ประชาชน
รวมใจอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ประเด็ นยุ ท ธศาสตร ที่ 1 : พั ฒ นาสภาพแวดล อ มในการพั ฒ นาการค า การลงทุ น และ
โลจิสติกสเชื่อมอนุภูมิภาค ลุมน้ําโขงและเตรียมพรอมรับความรวมมือประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางความเขมแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
ประเด็นยุท ธศาสตรที่ 3 : การพัฒ นาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒ นา สังคม การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเปนฐานการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ดํารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ การบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมและพลังงานโดยการมีสวนรวมของชุมชน สูการเปนกลุมจังหวัดสีเขียว
4.3 แผนพัฒนาจังหวัด
4.3.1 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม 4 ป (2558 - 2561)
วิสั ยทั ศน : นครแห ง ชีวิต และความมั่ ง คั่ ง บนฐานของความสง า งามทางวัฒ นธรรม และ
ศูนยกลางการทองเที่ยวการคา การลงทุนระดับสากล
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การสรางสังคมแหงวัฒนธรรม ความรู ภูมิปญญาจิตสาธารณะ และ
พัฒนาศักยภาพคนใหพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดลอม
เพื่อเปนฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การสรางความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการใหบริการประชาชน
ที่มีประสิทธิภาพโปรงใส และเปนธรรม
4.3.2 แผนพัฒนาจังหวัดลําพูน 4 ป (2557 - 2560)
วิสัยทัศน : เมืองแหงความสุข บนความพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง

ประเด็นยุท ธศาสตร ที่ 2 : ยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาเมื อ งสู เ มื อ งแห ง วัฒ นธรรม และการ
ทองเที่ยวแบบสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุท ธศาสตร ที่ 3 : ยุท ธศาสตร ก ารส ง เสริ ม และพั ฒ นาการเกษตรสู เ มื อ งเกษตร
ปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : อนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมและการบริหาร
จัดการน้ําแบบบูรณาการ
4.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดลําปาง 4 ป (2557 - 2560)
วิสัยทัศน : นครแหงความสุขและสุจริต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคและ
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการและเสริมสรางความเขมแข็งใหเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางเสริมและพัฒนาจังหวัดลําปางใหมีความพรอมรองรับการเปน
ศูนยกลางโลจิสติกสอยางเปนระบบ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐานแบบ
ครบวงจร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : เสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมลําปาง
ใหเปนสังคมแหงการเรียนรูมีความเขมแข็งมีภูมิคุมกันสามารถดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การรักษาความมั่นคงการจัดระเบียบสังคมและสรางความรวมมือ
ในการรักษาความสงบเรียบรอย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางสมดุลและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 : การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีดวยหลักธรรมาธิบาล
4.3.4 แผนพัฒนาจังหวัดแมฮองสอน 4 ป (2558 - 2561)
วิสัยทัศน : เมืองแหงการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปดประตูสูตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต
พัฒนาเศรษฐกิจใหยั่งยืน บนพื้นฐานแหงความพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ วิถีชีวิต และ
สุขภาพ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สงเสริมและพัฒนาการคา การลงทุน และการคาชายแดน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การแกไขปญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริหารภาครัฐ
และพลังงานทดแทน เพื่อนยกระดับคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การจั ดการ อนุรัก ษ ฟนฟู ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล อ ม
โดยเฉพาะ ปา น้ํา และหมอกควันไฟปา
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การพัฒนาเพื่อเสริมสรางความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน

4.3.5 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย 4 ป (2557 - 2560)
วิสัยทัศน : เมืองทองของวัฒนธรรมลานนา นําการคาสูสากล ประชาชนอยูเย็นเปนสุข
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาขีดความสามารถในการแข็งขันดานการคา การลงทุน การ
เปนศูนยกลางคมนาคม การทองเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุมประเทศ GMS และ
ASEAN
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การใชบริบทดานการศึกษาศิลปวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของ
ทองถิ่นตามแนวคิดทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสรางภูมิคุมกันของครอบครัว ชุมชนและสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒ นาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมใหดํารงความ
สมบูรณและยั่งยืน
4.3.6 แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 4 ป (2557 - 2560)
วิสัยทัศน : แหลงผลิตเกษตรปลอดภัย สังคมเขมแข็งพรอมสูประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : สงเสริมการเกษตรปลอดภัย และการคา การลงทุน เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : สรางคุณคาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : สงเสริมความมั่นคงภายในและตามแนวชายแดน
4.3.7 แผนพัฒนาจังหวัดแพร 4 ป (2557 -2560)
วิสัยทัศน : เมืองแพรนาอยู ประตูสูลานนา เศรษฐกิจกาวหนา ประชาเปนสุข
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : ยุทธศาสตรดานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : ยุทธศาสตรดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภค
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : ยุทธศาสตรดานพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวดานวัฒนธรรม
การทองเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพเพื่อใหเกิดรายไดในจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ยุทธศาสตรดานสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและขยาย
ผลโครงการตามพระราชดําริ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : ยุทธศาสตรดานความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
4.3.8 แผนพัฒนาจังหวัดนาน 4 ป (2557 - 2560)
วิสัยทัศน : เมือ งแห งความสุข ธรรมชาติส มบู รณ แหล งท องเที่ยวหลากหลาย พรอมมุง สู
ประชาคมอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวน
รวมของภาคประชาสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพเศรษฐกิจการคา การลงทุนและการ
ทองเที่ยว ตลอดจนทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหสอดคลองกับชีถี
ชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : ความมั่นคงเสริมสรางความสัมพันธชายแดน ตลอดจนวางระบบ
บริหารจัดการเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

การทบทวนวัตถุประสงคการจัดตั้งสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

การทบทวนบทบาทของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)

แผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564)
1. วิสัยทัศน
สพค. เปนศูนยกลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพการทองเที่ยวใหมคี ณ
ุ ภาพ
ยั่งยืน สอดคลองกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน

2. พันธกิจ
2.1 เปนแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว
ของทุกภาคสวนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
2.2 สงเสริม สนับสนุนใหศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
เปนศูนยกลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซไปสู Lanna Eco MICE ในภาคเหนือตอนบน
2.3 พัฒนา ยกระดับ และเพิ่ม ศักยภาพเชียงใหม ไนทซาฟารี เปนแหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรูดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตวปา และระบบนิเวศ

3. ประเด็นยุทธศาสตร
3.1 การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
3.2 สงเสริมการเปนจุดหมายปลายทางดานอุตสาหกรรมไมซของภาคเหนือตอนบน
3.3 การพัฒนาศักยภาพศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
และ เชียงใหมไนทซาฟารีใหสนับสนุนการทองเที่ยวในระดับสากล
3.4 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ยุทธศาสตรที่ 1
เปาประสงค

1. พัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพ สินคา บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ ดานการทองเที่ยวใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนใหเปนการทองเที่ยวที่มีคุณคาสูง (High Value Tourism)
2. มีการเชื่อมโยงเปาหมายรวม (Common Goal) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขัน

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ตัวชี้วัด
จํานวนหนวยงานทีเ่ ขามาบูรณาการเปน
เครือขายรวมกัน
พื้นที่ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนไดรับการ
ยกระดับและเพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว/
ผลิตภัณฑและบริการดานการทองเที่ยว (แหง)
รายไดในพื้นที่จงั หวัดภาคเหนือตอนบนที่ไดรบั
ยกระดับและเพิ่มศักยภาพดานการทองเที่ยว
เพิ่มขึ้น (รอยละ)
ฐานขอมูลดานการทองเที่ยว (เรื่อง)

คาเปาหมาย
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
10
20
30
40
50
4

4

4

4

4

10

10

10

10

10

3

5

7

10

12

กลยุทธ
1. จัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
2. จัดทําแผนบูรณาการดานการทองเที่ยวกับพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือบน
3. สรางเครือขายและบูรณาการความรวมมือดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
4. สนับสนุนการสรางมาตรฐาน และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑ
ดานการทองเที่ยว
5. เสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
6. สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก

สงเสริมการเปนจุดหมายปลายทางดานอุตสาหกรรมไมซของ
ภาคเหนือตอนบน

ยุทธศาสตรที่ 2
เปาประสงค

1. สรางภาพลักษณของภาคเหนือตอนบนใหเปน The World Class Destination of Lanna Eco MICE
2. สรางขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไมซ

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ไดรับการจัดอันดับในการเปน Eco Theme
park (อันดับที่)
ไดรับการจัดอันดับในการเปน Lanna Eco
MICE (อันดับที่)

คาเปาหมาย
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
5
5
4
4
3
1

1

1

1

1

กลยุทธ
1. สง เสริ มและสนับสนุนการสรางเอกลัก ษณของจุ ดหมายปลายทางดานอุ ตสาหกรรมไมซของ
ภาคเหนือตอนบน
2. สรางเครือขายและประสานงานเครือขายอุตสาหกรรมไมซของภาคเหนือตอนบนใหมีมาตรฐาน
3. บูรณาการความรวมมือกับเครือขายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซทั้งภายในองคกรและภายนอก
องคกร

การพัฒนาศักยภาพศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ

ยุทธศาสตรที่ 3 พระชนมพรรษา และเชียงใหมไนทซาฟารีใหสนับสนุนการทองเที่ยวในระดับสากล
เปาประสงค

ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และเชียงใหมไนท
ซาฟารี
1. มีคุณภาพ ปลอดภัย และไดมาตรฐานระดับสากล
2. มีศักยภาพในการรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
3. สรางรายไดจากการทองเที่ยว

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
คาเปาหมาย
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
รายไดจากการดําเนินงานของ สพค. (ลานบาท) 210
220
230
240
250
สพค. ไดรับรองระบบมาตรฐาน/รางวัลดานการ
2
2
2
2
2
ทองเที่ยวและไมซ (ระบบ/รางวัล)
องคความรูดานการทองเที่ยวและไมซ (เรื่อง)
2
2
2
2
2
ความพึงพอใจผูรบั บริการ สพค. (รอยละ)
85
86
87
88
90
ตัวชี้วัด

กลยุทธ
1. ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก
2. ขอรับรองมาตรฐาน/เขารวมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล
3. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการเพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจของผู
มาใชบริการ
4. สงเสริมการสรางองคความรูดานการทองเที่ยวและไมซ

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรที่ 4
เปาประสงค

1. สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) เปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง (Smart Organization)
และมีธรรมาภิบาล
2. มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด/เปาหมาย
ตัวชี้วัด
ไดรับรองมาตรฐานดานการบริหารจัดการ/
รางวัลดานมาตรฐาน (ระบบ/รางวัล)
ผลการจัดลําดับดานธรรมาภิบาลขององคกร
(อันดับที)่
ลดคาใชจายดานพลังงานและน้ํา (รอยละ)
พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเพื่อสนับสนุนองคกร (ระบบ)

คาเปาหมาย
ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564
1
1
1
1
1
80

70

60

50

40

10
-

10
4

10
3

10
2

10
1

กลยุทธ
1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกร
พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางสมรรถนะบุคลากร
เสริมสรางภาพลักษณสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทีส่ นับสนุนการบริหารจัดการ
ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เขารวมประกวดรางวัลดานมาตรฐาน

4. แผนงานโครงการภายใตแผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)5 ป
(พ.ศ. 2560-2564)
เพื่ อใหก ารขับ เคลื่อ นยุทธศาสตรไปสู การปฏิบั ติไดอ ยางมี ประสิ ทธิภาพ สํ านักงานพัฒ นาพิง คนคร
(องคการมหาชน) จึงไดจัดทํากรอบแผนงานโครงการระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบรรลุเปาหมาย และมีความสอดคลองกับกลยุทธในแตละประเด็นยุทธศาสตร โดย
จําแนกวงเงินงบประมาณตามยุทธศาสตรที่ดําเนินงานในแตละปสรุปดังนี้
วงเงินงบประมาณ (หนวย : ลานบาท)

ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 :
การบูรณาการและเชื่อมโยงเพื่อ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเทีย่ วใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ยุทธศาสตรที่ 2 :
สงเสริมการเปนจุดหมายปลายทางดาน
อุตสาหกรรมไมซของภาคเหนือตอนบน
ยุทธศาสตรที่ 3 :
การพัฒนาศักยภาพศูนยประชุมฯ และ
เชียงใหมไนทซาฟารีใหสนับสนุนการ
ทองเทีย่ วในระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ 4 :
การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งสิ้น

2560

ปงบประมาณ พ.ศ.
2561
2562
2563

2564

67.1575

76.5000

66.5000

66.5000

66.5000

5.0660

45.4500

43.3500

3.3500

13.3500

263.0527

411.9500

295.3000

15.3000

15.3000

16.0736

49.0000

32.1000

27.1000

32.6500

351.3498

582.9000

437.2500

112.2500

127.8000

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

กลยุทธที่ 1 : จัดทําฐานขอมูลการทองเที่ยว
1) โครงการจัดเสวนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวภาคเหนือตอนบน
2) โครงการสรางองคความรู (Knowledge management) ดานการทองเที่ยว
3) โครงการจัดทําฐานขอมูลเครือขายของพิงคนคร
รวม

16.8000
1.5000
1.0000
19.3000

16.0000
1.5000
17.5000

5.0000
1.5000
6.5000

5.0000
1.5000
6.5000

5.000
1.5000
6.5000

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

กลยุทธที่ 2 : จัดทําแผนบูรณาการดานการทองเทีย่ วกับพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือบน
1) โครงการจัดทําแผนพัฒนาดานการทองเที่ยว 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
2) โครงการศึกษาแนวทางและประเด็นความรวมมือของเครือขาย
รวม

4.0000
0.5000
4.5000

-

-

-

-

กลยุทธ / โครงการ

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

-

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

-

2.0000

2.0000

2.0000

2.0000

2560

กลยุทธที่ 3 : สรางเครือขายและบูรณาการความรวมมือดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1) โครงการสรางเครือขายเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน
รวม

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

กลยุทธที่ 4 : สนับสนุนการสรางมาตรฐาน และการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา บริการ กิจกรรม และผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว
1) โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพิ่มศักยภาพของพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน เพื่อการทองเที่ยว
2) โครงการสนับสนุนการพัฒนา ยกระดับของผลิตภัณฑและบริการ เพื่อการ
ทองเที่ยว (โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสรางสรรค (Creative Tourism)
ในพื้นที่จงั หวัดเชียงใหม)
3) โครงการจัดกรรม (Event) การทองเที่ยว (โครงการสนับสนุนและเชื่อมโยง
การทองเที่ยวรถไฟสายวัฒนธรรมลําปาง ลําพูน เชียงใหม)
รวม

15.0000

15.0000

15.0000

15.0000

15.0000

0.5000

15.0000

15.0000

15.0000

15.0000

3.2000

3.0000

3.0000

3.0000

3.0000

18.7000

33.0000

33.0000

33.0000

33.0000

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

5.3537
5.3537

4.0000
4.0000

5.0000
5.0000

กลยุทธที่ 5 : เสริมสรางสมรรถนะของบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการดานการทองเที่ยว
รวม

5.0000
5.0000

5.0000
5.0000

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

กลยุทธที่ 6 : สงเสริมการประชาสัมพันธและการตลาดเชิงรุก
1) โครงการสนับสนุนการขยายตลาดการทองเที่ยวและตลาดไมซในตางประเทศ
2) โครงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC)
3) โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวในเขตพัฒนาพิงคนครเพื่อตอนรับ
สายการบินบินตรงจากตางประเทศเที่ยวปฐมฤกษ
รวม

18.0698
1.2340

10.0000
10.0000
-

10.0000
10.0000
-

10.0000
10.0000
-

10.0000
10.0000
-

19.3038

20.0000

20.0000

20.0000

20.0000

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

กลยุทธที่ 1 : สงเสริมและสนับสนุนการสรางเอกลักษณของจุดหมายปลายทางดานอุตสาหกรรมไมซของภาคเหนือตอนบน
1)
2)
3)
4)
5)

โครงการสรางเอกลักษณของผลิตภัณฑและบริการ สพค. (Lanna Eco MICE)
โครงการสรางแบรนดขององคกร (Lanna Eco MICE)
โครงการสํารวจความพึงพอใจผูร ับบริการพิงคนคร
โครงการประหยัดพลังงาน
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งแวดลอม (โครงการจัดการสิ่งแวดลอมและ
ปรับปรุงภูมิทัศนภายในพื้นทีเ่ ชียงใหมไนทซาฟารี)
6) โครงการสงเสริมการมีสวนรวมกับชุมชนในพื้นทีเ่ พื่อการทองเที่ยว
(Corporate Social Responsibility (CSR))
รวม

1.3500
1.5800

1.0000
2.0000
1.3500
40.0000
-

5.0000
5.0000
1.3500
20.0000
10.0000

1.3500
-

1.3500
-

1.5000

-

-

-

-

4.4300

44.3500

41.3500

1.3500

1.3500

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

กลยุทธที่ 2 : สรางเครือขายและประสานงานเครือขายอุตสาหกรรมไมซของภาคเหนือตอนบนใหมีมาตรฐาน
1) โครงการสรางเครือขายเพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน
รวม

0.6360

1.1000

2.0000

2.0000

2.0000

0.6360

1.1000

2.0000

2.0000

2.0000

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

กลยุทธที่ 3 : บูรณาการความรวมมือกับเครือขายที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไมซทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกร
1) โครงการจัดตั้งศูนยเครือขายอุตสาหกรรมทองเที่ยว
รวม

-

-

-

-

10.0000
10.0000

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

9.5400
9.5400

3.3000
3.3000

5.0000
5.0000

กลยุทธที่ 1 : ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก
1) โครงการสนับสนุนการขยายตลาดการทองเที่ยวและตลาดไมซในประเทศ
รวม

5.0000
5.0000

5.0000
5.0000

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

0.6373
3.5765

0.3500
1.0000
2.0000

2.0000
2.0000

2.0000
2.0000

2.0000
2.0000

0.4300
4.6438

0.2000
3.5500

0.2000
4.2000

0.2000
4.2000

0.2000
4.2000

กลยุทธ / โครงการ

กลยุทธที่ 2 : ขอรับรองมาตรฐาน/เขารวมประกวดขอรับรางวัลในระดับสากล
1) โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน
2) โครงการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑและบริการของพิงคนคร
3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการของพิงคนครตามเกณฑ
มาตรฐาน
4) โครงการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑและบริการของพิงคนคร
รวม

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

กลยุทธที่ 3 : พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการเพือ่ ตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจของผูมาใชบริการ
1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกของพิงคนคร
1.1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสรางสวัสดิภาพสัตวที่ดี (Animal Welfare)
1.2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการ
สูมาตรฐานสากล (World Class Destination)
1.3) โครงการปรับปรุงภูมิทัศนและระบบน้ํา
1.4) โครงการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพการใชพื้นที่ศูนยประชุมฯ
2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการของพิงคนคร
2.1) โครงการจัดหารถบริการนักทองเที่ยว
2.2) โครงการจัดหาสัตวทดแทน
2.3) โครงการมัคคุเทศกอาสาพาเที่ยวชมเชียงใหมไนทซาฟารี
2.4) โครงการปรับปรุงสภาพรถบรรทุก 6 ลอ ขับเคลื่อน 2 ลอ (รถบัส)
3) โครงการพัฒนาการใหบริการที่พักศูนยประชุมฯ
4) โครงการพัฒนาศักยภาพเชียงใหมไนทซาฟารีในการสงเสริมการเรียนรู (Education)
5) โครงการศึกษา Economic and Social Impact
รวม

80.0000

30.0000

-

-

320.000

250.0000

-

-

400.0000

280.0000

-

-

110.0565
25.3724
28.0000
17.5500
16.0000
9.4900
0.5000
2.1000
12.0000
20.3000
2.0000
243.3689

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

2.0000
-

3.6000
1.5000

3.6000
1.5000

3.6000
1.5000

3.6000
1.5000

3.5000
5.5000

5.1000

1.0000
6.1000

1.0000
6.1000

1.0000
6.1000

กลยุทธที่ 4 : สงเสริมการสรางองคความรูดานการทองเที่ยวและไมซ
1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ
2) โครงการสรางองคความรู (Knowledge management) ดานทองเที่ยวและ
ดาน MICE
3) โครงการเผยแพรองคความรูดานการทองเที่ยวและไมซ
4) โครงการผสมเทียม (Al-Artificial Insemination) สัตวปาหายากเพื่อการอนุรกั ษ
รวม

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

0.2000
0.5000
1.0000
1.7000

0.1000
0.5000
1.0000
1.6000

กลยุทธที่ 1 : พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกร
1) โครงการลดตนทุนและเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
2) โครงการปรับปรุงการบริหารจัดการตามหลัก ITA
3) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
รวม

-

0.1000
0.5000
1.0000
1.6000

0.1000
0.5000
1.0000
1.6000

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

2.9736
1.0000
1.5000

5.5000
2.5000
1.5000

5.5000
2.5000
1.5000

5.5000
2.5000
1.5000

5.5000
2.5000
1.5000

0.1000
0.5000
6.0736

1.3000
10.8000

9.5000

9.5000

9.5000

กลยุทธที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและเสริมสรางสมรรถนะบุคลากร
1) โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากร (โครงการพัฒนาบุคลากร)
2) โครงการเขารวมประชุมดานวิชาการ
3) โครงการสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถของคณะกรรมการบริหาร
การพัฒนาพิงคนคร
4) โครงการจัดทําเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
5) โคงการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร
6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางและระบบคาตอบแทน
รวม

กลยุทธ / โครงการ

2560

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

กลยุทธที่ 3 : เสริมสรางภาพลักษณสํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
1) โครงการสรางภาพลักษณองคกร
1.1) โครงการสราง Corporate Brand สํานักงานพัฒนาพิงคนครฯ
1.2) โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธเชิงบูรณาการ
รวม

2.0000
8.0000
10.0000

2.0000

-

-

-

2.0000

5.0000
5.0000

5.0000
5.0000

5.0000
5.0000

กลยุทธ / โครงการ

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2560

2564

กลยุทธที่ 4 : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
1) โครงการจัดหาอุปกรณ IT
2) โครงการปรับปรุงโครงสรางระบบ IT
3) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ IT เพื่อการตัดสินใจ
4) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ IT เพื่อสนับสนุนการทํางานขององคกร
5) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ IT เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ
6) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ IT เพื่อการติดตามประเมินผล
7) โครงการพัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุนการสรางเครือขาย
8) โครงการพัฒนาระบบ IT เพื่อการถายทอดองคความรู (Digital Technology)
9) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยี
10) โครงการบํารุงรักษาระบบ IT
รวม

-

2.0000
1.0000
10.0000
10.0000
5.0000
3.5000
31.5000

5.0000
2.0000
1.0000
5.0000
13.0000

2.0000
1.0000
5.0000
8.0000

2.0000
1.0000
5.0000
5.5500
13.5500

กลยุทธ / โครงการ

วงเงินงบประมาณ (ลานบาท)
2561
2562
2563

2564

3.0000
3.0000

3.0000
3.0000

2560

กลยุทธที่ 5 : ขอรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ/เขารวมประกวดรางวัลดานมาตรฐาน
1) โครงการขอรับรองมาตรฐานดานการบริหารจัดการ
รวม

-

3.0000
3.0000

3.0000
3.0000

ภาคผนวก

แผนยุทธศาสตร
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (พ.ศ. 2557-2561)
ฉบับผูบริหาร
***********************************************************************
กรอบการจั ดทํ าแผนยุท ธศาสตร สํ านัก งานพั ฒนาพิ ง คนคร (องคก ารมหาชน) กํ าหนดใน
ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2557 – 2561) เพื่อเปนกรอบการดําเนินงานของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ
มหาชน) โดยคณะผู จั ด ทํ าแผนยุท ธศาสตร ไดกํ าหนดขอบเขตของการพิ จ ารณาจั ดทํ าแผนยุท ธศาสตร ใ น
ระยะเวลา 5 ปแรกภายใตขอบเขต “พื้นที่การพัฒนาพิงคนคร” หมายถึง พื้นที่ในขอบเขตจังหวัดในภูมิภาค
เหนือตอนบนโดยมีจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลาง ทั้งนี้ เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลในเรื่องตางๆ มีขอบเขตการ
วิเคราะหที่ชัดเจน
การพิจารณาจัดทําแผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (พ.ศ.
2557 – 2561) มีความสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (หมวด 5 แนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรัฐ) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 -2559 แผนบริหารราชการ
แผนดิน นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ ทิศ
ทางการพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนากลุมจังหวัดตอนบน 1 แผนพัฒนากลุมจังหวัดตอนบน 2 และแผนพัฒนา
จั ง หวัดเชียงใหม 4 ป (พ.ศ. 2558 – 2561) และการจั ดทํ าแผนงาน/โครงการภายใตแผนยุท ธศาสตร
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ไดบูรณาการแผนงาน/โครงการรวมกับจังหวัดภาคเหนือตอนบน
จํานวน 5 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย พะเยา แมฮองสอน ลําพูน และลําปาง
สําหรับเนื้อหาของแผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒ นาพิงคนคร (องคการมหาชน) 5 ป (พ.ศ.
2557 – 2561) แบงออกเปน 5 สวน คือ
สวนที่ 1 ขอมูลสภาพทั่วไปของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
สวนที่ 2 ขอมูลศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ในขอบเขตของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ
มหาชน)
สวนที่ 3 ขอมูลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
สวนที่ 4 รายละเอียดแผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
สวนที่ 5 ภาคผนวก
ขอมูลพื้นฐานสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
1. ความเปนมา
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) : สพค. จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 130 ตอนที่ 15 ก
เมื่ อวั น ที่ 11 กุ มภาพั นธ 2556 โดยมี จุ ดมุ งหมายในการพั ฒนาพื้ นที่ จั งหวั ด เชี ย งใหม และพื้ นที่
ที่เชื่อมโยงหรือตอเนื่องกั บเขตพื้นที่จั งหวัดเชียงใหม เพื่อ เพิ่ม พูนศักยภาพการเปนแหล งทอ งเที่ ยวกั บทั้ง เพื่ อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ดังกลาว โดยมีการควบรวมและโอนกิจการโครงการ
เชียงใหมไนทซาฟารี จากองคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการ-มหาชน)
และศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม จากสํานักปลัดกระทรวงการทองเที่ยว-และกีฬา
มาอยูภายใตการบริหารของ สพค.
2. อํานาจ หนาที่
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหนวยงาน
“การพัฒ นาพิง คนคร” หมายถึง การพั ฒนาพื้นที่จังหวัดเชียงใหมและพื้ นที่เชื่อมโยง หรื อ
ตอเนื่องกับเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเปนแหลงทองเที่ยวกับทั้งเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่ดังกลาว
(1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหลง ทองเที่ยว ที่พั ก ศูนยป ระชุม และกิจ การที่
ตอเนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร
(2) พัฒนาโครงขายการคมนาคม ขนสง และการสาธารณูปโภคเพื่อสงเสริมภารกิจ ตามขอ 1
(3) ประสานงานและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของในการพัฒนาพิงคนคร
(4) อนุรักษและสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร
(5) สงเสริมใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใน
พื้นที่การพัฒนาพิงคนครโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน
สรุปผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis) ดังนี้
จุดแข็ง (Strengths)
S1
S2
S3

S4

S5

แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร
วัฒนธรรมมีเอกลักษณและความโดดเดน
กิจกรรม/ รูปแบบของการทองเที่ยวมีความ
หลากหลาย
งานประเพณี หรือเทศกาลตางๆ ที่จัดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงมีชื่อเสียงเปนที่
รูจักในวงกวาง
ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มีพื้นที่ขนาดใหญ
พรอมตอการรองรับการจัดการประชุม/ การแสดง
สินคาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงมีวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่มีความหลากหลาย

จุดออน (Weaknesses)
W1
W2
W3

W4

W5
W6

จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดการบริหาร
จัดการดานผังเมือง/ภูมิทัศนของเมืองที่มีประสิทธิภาพ
จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดระบบขนสง
มวลชนที่เชื่อมโยงกัน
จังหวัดเชียงใหมและพื้นที่ใกลเคียงขาดการบริหาร
จัดการหวงโซอุปทานในธุรกิจ MICE/ การบริหาร
จัดการการทองเที่ยวบางแหงยังขาดประสิทธิภาพ
และเปนมืออาชีพ
ขาดการพัฒนา/ สรางมูลคาเพิ่มใหแกแหลง
ทองเที่ยวที่มีอยูใหสามารถดึงดูดนักทองเที่ยว
กลับมาเยือนซ้ําหรือเปนที่นิยมของนักทองเที่ยว
กลุมใหมๆ
ขาดการเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวทั้งภายในจังหวัด
และระหวางจังหวัดใกลเคียง
กฎหมาย ระเบียบปจจุบันไมเอื้อตออํานวยตอการ
ดําเนินธุรกิจ MICE/ การทองเที่ยว

โอกาส (Opportunities)

อุปสรรค (Threats)

O1

นโยบายรัฐบาลในการสงเสริมดานการทองเที่ยว
และบริการ

T1

O2

การขยายเสนทางการบินและเสนทางคมนาคม
ทางบกที่เชื่อมโยงกับพื้นที่

T2

O3

แนวโนมการขยายตัวธุรกิจ MICE ในประเทศไทย
เนื่องจากมีความสามารถการแขงขันดานราคา
กระแสความนิยมตอจังหวัดเชียงใหมในตลาด
เกิดใหม
ประเทศภูมิภาคเอเชียมีกําลังซื้อที่สูงขึ้น

T3

ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย

T4

ประเทศในภูมิภาคมีขีดความสามารถในการ
บริหารธุรกิจ MICE ดีกวาประเทศไทย

O4
O5

การพัฒนาดานการทองเที่ยวในตางประเทศ
โดยเฉพาะในกลุมประเทศอาเซียนที่มีจุดขาย
เดียวกัน
ปญหาภัยธรรมชาติ (ปญหาหมอกควันไฟปา/
อุทกภัย)

จากการวิเคราะหสภาพแวดล อมของสํานักงานพัฒ นาพิ งคนคร (องคก ารมหาชน) ดังกลาว
สามารถนํามาวิเคราะหความสัมพันธแบบแมตทริกซ (TOWS Matrix) เพื่อกําหนดทิศทาง/แนวทางการพัฒนา
หลัก ดังนี้
กลยุทธเชิงรุก (S/O)
พั ฒ นาเส น ทาง (Routes) การท อ งเที่ ย วที่
สามารถออกแบบเส น ทางและรู ป แบบการ
ท อ งเที่ ย วร ว มกั น อย า งบู ร ณาการ พั ฒ นา
โครงสร า งพื้ น ฐานที่ จํ า เป น เพื่ อ รองรั บ การ
เจริญเติบโต ตลอดจนมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่ม
และพัฒนาการตลาดเชิงรุก
กลยุทธเชิงแกไข (W/O)
การวางแผนและกํ า หนดแนวทางการบริ ห าร
จัดการแหลงทองเที่ยวแบบองครวมและคํานึงถึง
ยั่งยืน การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวใหมีความ
พร อ ม รวมทั้ ง สร า งและ/หรื อ พั ฒ นาแหล ง
ท อ งเที่ ย วใหม ที่ ต อบสนองต อ รู ป แบบการ
ทองเที่ยวที่เปลี่ยนไปใหสามารถครอบคลุมความ
ตองการของนักทองเที่ยวไดหลากหลายกลุมมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต

กลยุทธเชิงปองกัน (S/T)
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมโดยเนนเชิงอนุรักษให
สถานที่ทองเที่ยวยังคงมนตเสนหนาสนใจ โดย
ใชนวัตกรรมการพัฒนาที่ เหมาะสมไปใชแ ตไม
สร า งผลกระทบต อ ภาพรวม และวิ ถี ใ นการ
ทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวนั้นๆ
กลยุทธเชิงรับ (W/T)
ฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอม/
แหลงทองเที่ยว ตลอดจนรักษาเอกลักษณ/
ภาพลักษณดานการทองเทีย่ ว

แผนยุทธศาสตรสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
วิสัยทัศน
องคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อการทองเที่ยว และธุรกิจเชื่อมโยงที่มี
ขีดความ สามารถระดับสากล ภายใตการบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน
พันธกิจ
1) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว ที่พัก ศูนยประชุม และกิจการที่ตอเนื่อง
เพื่อการพัฒนาพิงคนคร
2) พัฒนาโครงขายการคมนาคมขนสง และการสาธารณูปโภคดานการทองเที่ยวและภารกิจที่
เกี่ยวเนื่อง
3) ประสานงานและสนับสนุนหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของในการพัฒนาพิงคนคร
4) อนุรักษและสงเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ทองถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร
5) สงเสริมใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในพื้นที่
การพัฒนาพิงคนครโดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธ
ประเด็นยุ ท ธศาสตรที่ 1 : สนับ สนุน/ส ง เสริ ม การพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ยวภายในจั ง หวั ด
เชียงใหมและพื้นที่เชื่อมโยงใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสรางสรรคที่มีคุณภาพมาตรฐาน
และมีความโดดเดน การเพิ่มคุณคา (value added) เพื่อยกระดับแหลงทองเที่ยว และการเชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวตางๆ ในพื้นที่
กลยุทธ :
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมใหมีการบริหารจัดการตามมาตรฐาน สากล
2. พัฒนากิจกรรม รูปแบบ และสถานทีท่ องเที่ยวแหลงใหม
3. สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวใหตอบ สนองตอความตองการของตลาดยุคใหม
4. เชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวเพือ่ สราง จุดขาย/มูลคาของแหลงทองเที่ยว
ประเด็นยุ ท ธศาสตรที่ 2 : สนับ สนุน การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การท อ งเที่ ยวให มี
มาตรฐานระดับสากลและยั่งยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : ระบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ :
1. กําหนด/พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการดานการทองเที่ยว
2. สรางมูลคาเพิ่มทางศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
3. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธเชิงรุก

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : สงเสริม/ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และ
สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการดานการทองเที่ยว
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การปรับปรุงและพัฒนาโครงขายระบบการคมนาคม การขนสง
ใหเขาถึงแหลงทองเที่ยว การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับของแหลง
ทองเที่ยว และการปรับปรุงภูมิสถาปตยในพื้นที่ใหโดดเดนและมีเอกลักษณ
กลยุทธ :
1. ประสานการออกแบบผังเมือง/ภูมิทัศนของเมืองที่เอื้อตอการสงเสริมศักยภาพการทองเที่ยว
2. วางแผนและเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
การทองเที่ยวอยางบูรณาการ

3. ประสานการบริหารจัดการดานคมนาคมขนสงเพื่อสงเสริมศักยภาพดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการขอมูล องคความรูที่ทันสมัย และเครือขาย
การพัฒนาที่เขมแข็ง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การเผยแพรขอมูลดานการทองเที่ยว การจัดทําระบบฐานองค
ความรูของแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและที่สรางขึ้น ประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ในพื้นที่
พิงคนคร โดยบูรณาการรวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และทองถิ่น
กลยุทธ :
1. พัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทองเที่ยว
2. พัฒนาและบริหารจัดการองคความรูดานการทองเที่ยวและธุรกิจเชื่อมโยง
3. สงเสริมการเพิ่มทักษะ ความเชีย่ วชาญแกบคุ ลากร/ผูป ระกอบการดานการทองเที่ยว

4. พัฒนาและประสานความรวมมือระหวางเครือขายการพัฒนาดานการทองเที่ยว
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : อนุรักษและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : สนับสนุน สงเสริม สืบสาน ฟนฟู และอนุรักษศลิ ปวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
กลยุทธ :
1. สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางสรรคสังคม
2. พัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นและแหลงเรียนรูชุมชน และเพิม่ คุณคามรดกทางวัฒนธรรม
3. สืบสานและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญ
 ญาทองถิ่นอยางยัง่ ยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูงและเปนมืออาชีพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร : การบริหารจัดการองคกรที่มีความทันสมัย มีธรรมาภิบาล และ
มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ :
1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีขีดสมรรถนะสูง
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรที่มปี ระสิทธิภาพและทันสมัย
3. สงเสริมการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบตอสังคม
4. สรางภาพลักษณองคกรที่ดี

ภาพกิจกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร

