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“สํานักนายกรัฐมนตรีสืบสานพระราชปณิธาน 

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙” 

..สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)...

 ดวยความมุ งมั่นสู การเปนศูนยกลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อยกระดับศักยภาพ

การทองเที่ยวใหมีคุณภาพยั่งยืน สอดคลองกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน สํานักงานพัฒนาพิงคนคร 

(องคการมหาชน) ไดรวมสืบสานพระราชปณิธาน ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙ นอมนําแนว

พระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกตใชในการดําเนิงานนขององคกร 

 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเปนแหลงทองเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน

ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  มีวัตถุประสงคในการเชื่อมโยงการพัฒนา การยกระดับ และเพิ่มศักยภาพดานการ

ทองเที่ยว วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการศูนยประชุมและเชียงใหมไนทซาฟารี  

 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) (สพค.) เปนองคกรมหาชนที่ตั้งขึ้นเพื่อเปนหนวยงานที่มุงให

เกิดการหลอมรวมการพัฒนาใหเกิดการเชื่อมโยง  การกระจายนักทองเที่ยวที่มีการกระจุกตัวอยูที่จังหวัดเชียงใหม

ไปในจังหวัดเชื่อมโยง ๘ จังหวัดภาคเหนือ  ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน แพร นาน พะเยา ลําปาง แมฮองสอน 

โดยนอมนําหลักการทรงงาน และแนวทางการปฏิบัติตามแนวพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใชในการดําเนินงานขององคกร ดังนี้ 

๑. จัดทําเสนทางทองเที่ยวโครงการหลวง  

  การบูรณาการพัฒนาการทองเที่ยว ในเสนทางโครงการหลวงในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร เพื่อสงเสริม

และสนับสนุนใหประชาชนและนักทองเที่ยวไดรูจักและเรียนรูตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินท

รมหาภูมิพลอดุลยเดช และนําองคความรูมาปรับใชในชีวิตประจําวัน ดวยการสํารวจแหลงทองเที่ยวในพื้นที่การ

พัฒนาพิงคนคร  และจัดทําโครงการนํารอง “โครงการยกระดับและสงเสริมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเสนทาง

หางดง – สะเมิง จังหวัดเชียงใหม”  ซึ่งเปนภารกิจของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน) ที่จะตองเขาไป

เชื่อมโยง สนับสนุน และประสานงานรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทุกภาคสวนในพื้นที่เพื่อรวมกันยกระดับ

และสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยวตอไป  โดยกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน เปน ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ 

รวบรวมขอมูล สรางเครือขาย สรางจุดขายการทองเที่ยว   และสรางปจจัยสนับสนุนการยกระดับและสงเสริม

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ระยะที่ ๒ พัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว  พัฒนาแหลงทองเที่ยว  เพิ่มศักยภาพ

แหลงทองเที่ยว สินคาและบริการ ยกระดับแหลงทองเที่ยวสินคาและบริการ  และสรางความเชื่อมั่นดานการ

ทองเที่ยว ระยะที่ ๓ การประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาด  ซึ่งตั้งเปาแลวเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ นี้ 

อันเปนการนํารองการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวใหมีความเชื่อมโยงกันในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน  

ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน แมฮองสอน แพร นาน และพะเยา ตอไป

สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการมหาชน)
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๒. รวมสืบสานพระราชปณิธานตามรอย

ศาสตรพระราชาสนับสนุนแหลงทองเที่ยวชุมชน

ตนแบบ ในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 

  จากการจัดนิทรรศการ “ชุมชนตนแบบ

แหงความดี” ในภาคเหนือ โดยสํานักงานปลัดสํานัก

นายกรฐัมนตร ีณ ศนูยประชมุและแสดงสนิคานานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา จังหวัด

เชียงใหม  สํานักงานพัฒนาพิงคนคร ไดรวมตอยอด

สนับสนุนชุมชนตนแบบแหงความดี ที่ดําเนินตาม

พระราชปณิธานพระบาทสมเด็ จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช  ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ไดแก จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน 

แมฮองสอน แพร นาน และพะเยา ประกอบดวย 

ธนาคารกิ่งไมใบไมเพื่อชุมชนแมเหียะ จังหวัดเชียงใหม,  

โครงการ CIV ชุมชนอุตสาหกรรมสรางสรรค ชุมชน

ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม, ชีววิถี 

นํ้า ปา ตําบลนํ้าเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน, 

ชุมชนปาตนแบบ ชุมชนแหงการเรียนรูทาผาปุม จังหวัด

แมฮองสอน, ชมุชนบานดอกบวั : อทุยานแหงความพอเพยีง 

จังหวัดพะเยา, โครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง 

(บานหัวฝาย) องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย , โครงการประกวดชุมชน

ปลอดขยะ (Zero Waste) บานนํ้าพุ หมูที่) องคการ

บริหารสวนตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน, 

ชุมชนวิถีไทยพวนและวิถีการผลิตผายอมหมอหอม 

เทศบาลตําบลทุงโฮง อําเภอเมือง จังหวัดแพร เปนตน 

โดยประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมในชองทางตาง ๆ 

เชน เว็บไซต โซเชียลมีเดีย  ขาวประชาสัมพันธ เปนตน 

รวมทั้ งนํ ามาประยุกต  ใช  ในการดํา เนินงานของ

สํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี  และศูนยประชุมและ

แสดงสินค านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ  ๗ รอบ

พระชนมพรรษา

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม

 สตรอเบอรรี่ พันธุพระราชทาน ๘๐ 

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงเริง  
ตําบลบานปง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม

สถานีเกษตรหลวงปางดะ  
ตําบลสะเมิงใต อําเภอแมสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
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 ๓. สืบสานความพอเพียงดวยการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปน

ระบบและนํามาใชประโยชนอยางยั่งยืน 

  การรักษาความสมดุลระหวางการเปน

แหลงทองเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู ในระดับ

สากล  ควบคูไปกับความสมดุลทางธรรมชาติ สัตวและ

สิ่งแวดลอม  สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องคการ

บอนํ้ารักษาโรค

แปลงปลูกสมุนไพร

ขาวอินทรีย                                                                           

การทอผาพื้นเมือง

เตาอิวาเตะ

ผลิตภัณฑชุมชน

มหาชน) โดยสํานักงานเชียงใหมไนทซาฟารี สืบสาน

ความพอเพียงดวยการรักษาสภาพแวดลอมใหสมบูรณ

คงเดิม มีการรักษาผืนปา  ปลูกพืชอาหารสัตวและพืช

ที่ใหรมเงา รวมทั้งนําเทคโนโลยีเตาเผาขยะไรมลพิษ

มาใชในการกําจัดขยะ และนํามูลสัตวไปทําปุยหมักและ

นํ้าหมักชีวภาพ  มอบใหกับชุมชนที่ตองการ
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การมอบปุยมูลสัตวใหกับชุมชนรวมกับ โครงการ 
“ผูวาราชการ จังหวัดเชียงใหม หัวหนาสวนราชการ และผูบริหาร อปท. พบปะประชาชน”

กิจกรรมปลูกพืชที่ใหรมเงา

การกําจัดขยะโดยเตาเผาขยะไรมลพิษ
แบบประหยัดพลังงาน 

กระบวนการผลิตปุยจากมูลสัตว
ของเชียงใหมไนทซาฟารี
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 สํานักงานพัฒนาพิงคนครสนับสนุนการพัฒ

นาชุมชนดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม  รวมกับ

วิสาหกิจชุมชนและชุมชนอื่น ๆ โดยรอบ  เปนแหลง

รับซื้ อผลิตผลการเกษตร และผักปลอดสารพิษ 

เปนพื้นที่จําหนายผลิตภัณฑและใหบริการรถโดยสาร

จากชุมชน  เกิดการกระจายรายไดแกชุมชนปละ

ไมตํา่กวา ๑๓ ลานบาท  มกีารเพิม่ทกัษะและองคความรู

สูชุมชนในดานตาง ๆ เชน จัดโครงการมัคคุเทศกอาสา

พาเที่ยวชมเชียงใหมไนทซาฟารี รวมฝกและปฏิบัติงาน

กับเชียงใหมไนทซาฟารี เปนการตอยอดองคความรู

อยางยั่งยืนแกชุมชน เปนตน

   การจําหนายพืชผักปลอดสารพิษเปนอาหารสัตว 
ชุมชนบานไรกองขิง

จําหนายผลิตภัณฑไมกลึง ชุมชนหนองควาย  

รถแดงใหบริการนักทองเที่ยว โดยชุมชน

 การอบรม “มัคคุเทศกอาสาพาเที่ยวชมเชียงใหมไนท
ซาฟารี”


