
กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ ลําดับที่ 1
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบรกิารตอเน่ืองใหมีคณุภาพ สามารถสรางมลูคาเพ่ิมอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลติสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพสูงดวยภูมปิญญาและนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา พัฒนากลุมทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพตามแนวทางการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด รายไดการทองเท่ียวภาคเหนือเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 12 ตอป 

แผนงาน พัฒนากลุมทองเท่ียวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุภาคเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน เชียงราย พะเยา แพร นาน 

ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางหลัก จัดการองคความรูและบริหาร
จัดการชุมชน 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกดาน
การทองเท่ียว 

พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
แหลงทองเท่ียว 

พัฒนาบุคลากร 
ดานการทองเท่ียว 

พัฒนากิจกรรม เสนทาง และ
ผลิตภณัฑการทองเท่ียว 

การเพ่ิมมลูคาสินคาและ
บริการทองเท่ียว สินคาท่ีระลึก 
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

พัฒนาตลาด ประชาสมัพันธและสรางการ
รับรู 

แนวทางรอง 
ระบผุลติภณัฑ+พื้นทีเ่ปาหมาย (ถามี)

• สืบคน จัดเก็บ รวบรวม
องคความรูดานวัฒนธรรม

• ฟนฟูสืบสานวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน

• ศึกษาแนวทางการเพ่ิมคณุคา
และมลูคาของวัฒนธรรม
และภมูิปญญาทองถ่ิน

• ศึกษาความตองการและ
กําหนดกลุมนักทองเท่ียว
เปาหมาย

• ศึกษาขีดความสามารถใน
การรองรับการทองเท่ียวใน
แหลงทองเท่ียว/ชุมชน

• การบริหารจัดการแบบมสีวน
รวมของชุมชน/สรางการ
ตระหนักรูของชุมชน

• ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางเขาถึงแหลง
ทองเท่ียว

• ปรัปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของ
แหลงทองเท่ียว (หองนํ้า
ปายบอกทาง ปายใหความรู 
อาคาร สถานท่ี)

• รักษาอัตลักษณของเมือง
โดยใหความสําคญัตอการ
อนุรักษ สถาบัตยกรรม
พ้ืนบานและเมืองเกา 

• การจัดการปญหา
สิ่งแวดลอม (ขยะ นํ้าเสีย)

• การปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเท่ียว

• พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมๆ
• การพัฒนาสัญลักษณ 

(Landmark) ในพ้ืนท่ี
• พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

แหลงทองเท่ียวและยกระดับ
การทองเท่ียวชุมชนใหไดรับ
มาตรฐาน

• จัดทํามาตรฐาน หลักเกณฑ
คูมือ และตรวจสอบ/
ประเมินการทองเท่ียวชุมชน

• เตรียมความพรอมระบบ/
อุปกรณความปลอดภัยใหแก
นักทองเท่ียว

• พัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานของบุคลากร
ทองเท่ียว เชน ไกดทองถ่ิน

• พัฒนาศักยภาพ และ
เสรมิสรางเครือขายชุมชน
และบุคลากรดานการ
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

• พัฒนากิจกรรมทองเท่ียว 
เชน กิจกรรมดาน CSR 
กิจกรรมแปลกใหมท่ีโดดเดน
ในแตละพ้ืนท่ี กิจกรรม
ทองเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ 
กิจกรรมทองเท่ียวใหเกิดการ
มีสวนรวมสรางประสบการณ  
(Experiential design) 

• นําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มาพัฒนากิจกรรมการ
ทองเท่ียว เชน การ
เสรมิสรางประสบการณการ
ใหบริการกลุมเปาหมาย
เฉพาะดวยเทคโนโลยี เชน 
VR หรือ Gamification 

• สนับสนุนกิจกรรมการ
ทองเท่ียวงานเทศกาลและ
งานประเพณีทองถ่ิน

• เช่ือมโยงเสนทางทองเท่ียว
ระหวางภาค และเช่ือมโยง
กับประเทศเพ่ือนบาน

• เพ่ิมมูลคาการบริการการ
ทองเท่ียว และสินคาของท่ี
ระลึกดวยดวยฐานวัฒนธรรม
ลานนา และการออกแบบ
สรางสรรค 

• พัฒนาสินคาและบริการ
ชุมชนรองรับนักทองเท่ียว 
เชน OTOP ชุมชน 
นวัตวิถี และบริการการ
ทองเท่ียวชุมชน 

• การพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานการใหบริการธุรกิจ
ท่ีเก่ียวเน่ือง(Home Stay ท่ี
พัก รานอาหาร) 

• กิจกรรม Roadshow และ
Trade Show ในตลาด
สําคัญ

• จัดทําสื่อการตลาดในรูปแบบ
ภาพน่ิง และ Viral clip
สําหรับตลาดเฉพาะแยกตาม
กลุมสญัชาติ

• จัดกิจกรรม FAM Trip ท้ัง
agent ในและตางประเทศ

• สราง Brand Lanna
Signature

• สงเสริมตลาดในนักทองเท่ียว
กลุมหลักใหเดินทางวัน
ธรรมดามากข้ึน

• นําสารสนเทศและเทคโนโลยี
มาใชในการจัดทําฐานขอมูล
การบริหารจัดการ และ
Platform การทองเท่ียว
เฉพาะกลุม

• ขยายชองทางการขายผาน
สื่อสิ่งพิมพในกลุมเฉพาะ

• ขยายชองทาง Online ในสื่อ
หลักท้ัง Social Media และ
Online Platform

• ขยายชองทาง On-ground
สราง Festivals สําหรับ
กลุมเปาหมาย

หนวยงาน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุดมศึกษาฯ ททท.  สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค(องคการมหาชน)  องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) กระทรวงคมนาคม 
 กระทรวงพาณิชย 

แผนงาน/โครงการ • โครงการพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือสนับสนุนการเดินทาง
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี Highland
Development Cluster
(แมฮองสอน พะเยา แพร
นาน) (19 ลานบาท) *

• โครงการ Creative Food Tourism  (20 ลานบาท)

• โครงการเสนทางถ่ินนกยูงไทย 64 (180 ลานบาท) *

เอกสารหมายเลข ๘



กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ ลําดับที ่ 2 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบรกิารตอเน่ืองใหมีคณุภาพ สามารถสรางมลูคาเพ่ิมอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลติสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพสูงดวยภูมปิญญาและนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา พัฒนากลุมทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพตามแนวทางการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม  

ตัวชี้วัด รายไดการทองเท่ียวภาคเหนือเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 12 ตอป 

แผนงาน พัฒนากลุมทองเท่ียวมรดกโลกภาคเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย สุโขทัย กําแพงเพชร 

 ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางหลัก จัดการองคความรูและบริหาร
จัดการชุมชน 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกดาน
การทองเท่ียว 

พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
แหลงทองเท่ียว 

พัฒนาบุคลากรดานการ
ทองเท่ียว 

พัฒนากิจกรรม เสนทาง และ
ผลิตภณัฑการทองเท่ียว 

การเพ่ิมมลูคาสินคาและ
บริการทองเท่ียว สินคาท่ีระลึก 
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

พัฒนาตลาด ประชาสมัพันธและสรางการ
รับรู 

แนวทางรอง 
ระบผุลติภณัฑ+พื้นทีเ่ปาหมาย (ถามี) 

• สืบคน จัดเก็บ รวบรวมองค
ความรูดานวัฒนธรรม 
รวมท้ังศึกษาสํารวจจัดทํา 
ชุดขอมูลทางโบราณคด ี

• ฟนฟูสืบสานวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน   

• ศึกษาแนวทางการเพ่ิม
คุณคาและมลูคาของ
วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

• ศึกษาความตองการและ
กําหนดกลุมนักทองเท่ียว
เปาหมาย 

• ศึกษาขีดความสามารถใน
การรองรับการทองเท่ียว 

• พัฒนาและสงเสรมิความ
เขมแข็งของชุมชนในเขต
มรดกโลก/สรางการตระหนัก
รูของชุมชน 

• ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางเขาถึงแหลง
ทองเท่ียวโดยคํานึงถึงการ
อนุรักษอยางยั่งยืน (เชน
รถรางไฟฟา เสนทาง
จักรยาน ) 

• ปรัปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของ
แหลงทองเท่ียว (หองนํ้า 
ปายบอกทาง ปายใหความรู 
อาคาร สถานท่ี)  

• รักษาอัตลักษณของเมือง 
โดยใหความสําคญัตอการ
อนุรักษ สถาบัตยกรรม
พ้ืนบานและเมืองเกา 

• การจัดการปญหา
สิ่งแวดลอม (ขยะ นํ้าเสีย) 

• การปรับปรุงภูมิทัศนในเขต
พ้ืนท่ีมรดกโลก 

• เตรียมความพรอมระบบ/
อุปกรณความปลอดภัยใหแก
นักทองเท่ียว 

• พัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานของบุคลากร
ทองเท่ียว เชน ไกดทองถ่ิน 
ผูนําเท่ียว   

• พัฒนาศักยภาพ และ
เสรมิสรางเครือขายชุมชน
โดยรอบบริเวณพ้ืนท่ีมรดก
โลก  

• พัฒนากิจกรรมในพ้ืนท่ีมรดก
โลก (กิจกรรมกลางแจง 
นันทนาการ กิจกรรม
กลางคืน) 

• เพ่ิมมูลคาใหกิจกรรม
ทองเท่ียวใหเกิดการมสีวน
รวมสรางประสบการณ 
(Experiential design)  

• สรางเสนทางการทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ีมรดกโลก รวมท้ัง
การสื่อความหมาย 

• สนับสนุนกิจกรรมการ
ทองเท่ียวงานเทศกาลและ
งานประเพณีทองถ่ิน 

•  เช่ือมโยงเสนทางทองเท่ียว
ภายในและภารนอกพ้ืนท่ีเขต
มรดกโลก รวมท้ังเช่ือมโยง
ระหวางภาค และเช่ือมโยง
กับประเทศเพ่ือนบาน  

• เพ่ิมมูลคาการบริการการ
ทองเท่ียว และสินคาของท่ี
ระลึกดวยฐานวัฒนธรรม
ลานนา และการออกแบบ
สรางสรรค 

• พัฒนาสินคาและบริการ
ชุมชนรองรับนักทองเท่ียว 
เชน OTOP ชุมชนนวัตวิถี 
บริการการทองเท่ียวชุมชน 

• การพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานการใหบริการธุรกิจ
ท่ีเก่ียวเน่ือง (Home Stay ท่ี
พัก รานอาหาร) 

• กิจกรรม Roadshow หรือ
เขารวมงาน Trade Show 
ในตลาดสําคัญ โดยรวมกับ
การทองเท่ียวหลักใน
ภาคเหนือ/กลุมจังหวัด/
จังหวัด 

• จัดทําสื่อการตลาดในรูปแบบ
ภาพน่ิง และ Viral clip  

• สงเสริมตลาดในนักทองเท่ียว
กลุมหลักใหเดินทางวัน
ธรรมดามากข้ึน 

• นําสารสนเทศและเทคโนโลยี
มาใชในการจัดทําฐานขอมูล 
การบริหารจัดการ และ 
Platform การทองเท่ียว
เฉพาะกลุม 

• ขยายชองทางการขายผาน
สื่อสิ่งพิมพในกลุมเฉพาะ  

• ขยายชองทาง Online ในสื่อ
หลักท้ัง Social Media และ 
Online Platform 

• การประชาสัมพันธสงเสรมิ
การทองเท่ียวเมืองมรดกโลก
ของไทยในตางประเทศ 

หนวยงาน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร กระทรวงอุดมศึกษาฯ ททท.  องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย สํานักงานสงเสรมิเศรษฐกิจ
สรางสรรค(องคการมหาชน) 

แผนงาน/โครงการ         

 

  



กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ ลําดับที ่ 3 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบรกิารตอเน่ืองใหมีคณุภาพ สามารถสรางมลูคาเพ่ิมอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลติสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพสูงดวยภูมปิญญาและนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา พัฒนากลุมทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพตามแนวทางการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม  

ตัวชี้วัด รายไดการทองเท่ียวภาคเหนือเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 12 ตอป 

แผนงาน พัฒนากลุมทองเท่ียวเชิงธรรมชาตภิาคเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย เชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน นาน เพชรบูรณ อุทัยธานี 

 ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางหลัก จัดเก็บขอมลู ประเมิน
ศักยภาพ และการบรหิาร
จัดการชุมชน/เครือขาย 

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกดาน
การทองเท่ียว 

พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
แหลงทองเท่ียว 

พัฒนาบุคลากรดานการ
ทองเท่ียว 

พัฒนากิจกรรม เสนทาง และ
ผลิตภณัฑการทองเท่ียว 

การเพ่ิมมลูคาสินคาและ
บริการทองเท่ียว สินคาท่ีระลึก 
และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

พัฒนาตลาด ประชาสมัพันธและสรางการ
รับรู 

แนวทางรอง 
ระบผุลติภณัฑ+พื้นทีเ่ปาหมาย (ถามี) 

• สํารวจและประเมินศักยภาพ
ความพรอมของแหลง
ทองเท่ียว รวมท้ังขีด
ความสามารถในการรองรับ
นักทองเท่ียว 

• ศึกษาความตองการและ
พฤติกรรมนักทองเท่ียว
สําหรับการทองเท่ียวเชิง
ธรรมชาต ิ

• สรางการมีสวนรวม ของ
ชุมชน/ภาคีการทองเท่ียว 

• การปลูกจติสํานึก สรางการ
ตระหนักรูถึงคุณคาและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมแกชุมชน
และเครือขายภาค ี

• การสรางความรู ความเขาใจ 
สรางความซึบซับและแนว
ทางการอนุรักษใหกับ
นักทองเท่ียว 

• ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางเขาถึงแหลง
ทองเท่ียว 

• ปรัปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของ
แหลงทองเท่ียว (หองนํ้า 
ปายบอกทาง ปายใหความรู 
อาคาร สถานท่ี)  

• การจัดการปญหา
สิ่งแวดลอม (ขยะ นํ้าเสีย) 

• การปรับปรุงภูมิทัศนแหลง
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาต ิ

• พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหมๆ 
• การพัฒนาสัญลักษณ 

(Landmark) ในพ้ืนท่ี 
• จัดทํามาตรฐาน หลักเกณฑ 

คูมือ การทองเท่ียวเชิง
ธรรมชาติและตรวจสอบ/
ประเมินการทองเท่ียวชุมชน 

• เตรียมความพรอมระบบ/
อุปกรณความปลอดภัยใหแก
นักทองเท่ียว รวมท้ังวางแผน
การปองกันภัยพิบัต ิ

• พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
ใหไดมาตรฐาน เชน ไกด
ทองถ่ิน ผูนําเท่ียว   

• พัฒนาศักยภาพ และ
เสรมิสรางเครือขายชุมชน
และบุคลากรดานการ
ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ  

• พัฒนากิจกรรมทองเท่ียว 
เชน กิจกรรมดาน CSR 
กิจกรรมแปลกใหมท่ีโดดเดน
ในแตละพ้ืนท่ี กิจกรรม
ทองเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ 
กิจกรรมทองเท่ียวใหเกิดการ
มีสวนรวมสรางประสบการณ 
(Experiential design) 

• เช่ือมโยงเสนทางทองเท่ียว
ในลักษณะรูปแบบการ
ทองเท่ียวท่ีคลายกันหรือ
ตอเน่ืองกัน  

• เพ่ิมมูลคาการบริการการ
ทองเท่ียว และสินคาของท่ี
ระลึกดวยดวยฐานวัฒนธรรม
ลานนา และการออกแบบ
สรางสรรค 

• พัฒนาสินคาและบริการ
ชุมชนรองรับนักทองเท่ียว 
เชน OTOP ชุมชนนวัตวิถี 
และบริการการทองเท่ียว
ชุมชน 

• การพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานการใหบริการธุรกิจ
ท่ีเก่ียวเน่ือง (Home Stay ท่ี
พัก รานอาหาร) 

• กิจกรรม Roadshow และ 
Trade Show ในตลาด
สําคัญ 

• จัดทําสื่อการตลาดในรูปแบบ
ภาพน่ิง และ Viral clip  

• จัดกิจกรรม FAM Trip ของ 
agent ในและตางประเทศ 

• สราง Brand Lanna 
Signature 

• สงเสริมตลาดในนักทองเท่ียว
กลุมหลักใหเดินทางวัน
ธรรมดามากข้ึน 

• นําสารสนเทศและเทคโนโลยี
มาใชในการจัดทําฐานขอมูล 
การบริหารจัดการ และ 
Platform การทองเท่ียว
เฉพาะกลุม 

• ขยายชองทางการขายผาน
สื่อสิ่งพิมพในกลุมเฉพาะ  

• ขยายชองทาง Online ในสื่อ
หลักท้ัง Social Media และ 
Online Platform 

• ขยายชองทาง On-ground 
สราง Festivals สําหรับ
กลุมเปาหมาย 

หนวยงาน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงอุดมศึกษาฯ ททท. องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) กระทรวงคมนาคม 

แผนงาน/โครงการ  • โครงการพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือสนับสนุนการเดินทาง
ทองเท่ียวในพ้ืนท่ี Highland 
Development Cluster 
(แมฮองสอน พะเยา แพร 
นาน) (19 ลานบาท)* 

      

 • โครงการวนาบําบัด (Forest Therapy) (25 ลานบาท)  

 • โครงการเสนทางถ่ินนกยูงไทย 64 (180 ลานบาท) *  

 

  



กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ ลําดับที ่ 4 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบรกิารตอเน่ืองใหมีคณุภาพ สามารถสรางมลูคาเพ่ิมอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลติสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพสูงดวยภูมปิญญาและนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา พัฒนากลุมทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพตามแนวทางการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม  

ตัวชี้วัด รายไดการทองเท่ียวภาคเหนือเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 12 ตอป 

แผนงาน ยกระดับการทองเท่ียวคุณภาพกลุมเปาหมายเฉพาะ (MICE , Long Stay , Sport & Adventure) 

พ้ืนท่ีเปาหมาย เชียงใหม แมฮองสอน นาน 

 ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางหลัก พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกดานการ
ทองเท่ียว 

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานแหลง
ทองเท่ียว 

พัฒนาและสรางมาตรฐานบุคลากร
ดานการทองเท่ียว 

พัฒนากิจกรรม เสนทาง และ
ผลิตภณัฑการทองเท่ียว 

การเพ่ิมมลูคาสินคาและบริการ
ทองเท่ียว สินคาท่ีระลึก และธุรกิจ
ท่ีเก่ียวเน่ือง 

พัฒนาตลาด ประชาสมัพันธและสรางการับรู 

แนวทางรอง 
ระบผุลติภณัฑ+พื้นทีเ่ปาหมาย (ถามี) 

• ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการ
เดินทางเขาถึงแหลงทองเท่ียว 

• ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของ
แหลงทองเท่ียว (หองนํ้า ปาย
บอกทาง ปายใหความรู อาคาร 
สถานท่ี)  

• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในการ
ดูแลนักทองเท่ียวกลุมเฉพาะ เชน 
ศูนยใหบริการออนไลน และทาง
กายภาพ (ผูสูงวัย)  

• การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม 
(ขยะ นํ้าเสีย) 

• พัฒนาคุณภาพมาตรฐานแหลง
ทองเท่ียวใหไดในระดบัสากล 

• พัฒนาสถานท่ีจัดงานตาม
มาตรฐาน 

• ยกระดับการทองเท่ียวของชุมชน
ไดรับมาตรฐาน 

• จัดทําหลักเกณฑและตรวจสอบ/
ประเมิน มาตรฐานการใหบริการ
ของสถานประกอบการ 

• เตรียมความพรอมระบบ/อุปกรณ
ความปลอดภัยใหแกนักทองเท่ียว 

• พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
หลักสตูรระดับชาติและสากล 

• พัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการ
บริการสําหรับนักทองเท่ียว
เปาหมายเฉพาะ (ภาษา หลักสตูร
การบริการในกลุมเปาหมาย
เฉพาะ) 

• พัฒนาหลักสตูรการใหบริการ 
(Long Stay MICE) 

• การสรางเครือขายของสถาน
ประกอบการ/ผูประกอบการ  

• พัฒนาโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีมี
มูลคาสูงเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว
กลุมเปาหมายเฉพาะ อาทิ พัฒนา
กิจกรรมท่ีเปน Signature  

• เสรมิสรางประสบการณการ
ใหบริการกลุมเปาหมายเฉพาะ
ดวยเทคโนโลยี เชน VR หรือ 
Gamification (โดยเฉพาะกลุม 
Sport & Adventure) 

• เพ่ิมมูลคากิจกรรมทองเท่ียวให
เกิดการมีสวนรวมสราง
ประสบการณ  (Experiential 
design) 

• สนับสนุนการเช่ือมโยงเสนทาง/
โปรแกรมการทองเท่ียว กับการ
ทองเท่ียวกระแสหลัก/รอง ใน
จังหวัดและภาคเหนือ  

• สงเสริมกิจกรรมและบริการ
รูปแบบใหมๆ เพ่ือสรางรายได
ตลอดท้ังป 

• เพ่ิมมูลคาการบริการการ
ทองเท่ียว และสินคาของท่ีระลึก
ดวยดวยฐานวัฒนธรรมลานนา 
และการออกแบบสรางสรรค 

• พัฒนาสินคาและบริการชุมชน
รองรับนักทองเท่ียวคุณภาพฯ 
เชน OTOP และชุมชนนวัตวิถี 

• การพัฒนาศักยภาพและ
มาตรฐานการใหบริการธุรกิจท่ี
เก่ียวเน่ือง(Home Stay ท่ีพัก 
รานอาหาร) 

• กิจกรรม Roadshow และ 
Trade Show ในตลาดสําคญั 

• จัดทําสื่อการตลาดในรูปแบบ
ภาพน่ิง และ Viral clip สําหรับ
ตลาดเฉพาะแยกตามกลุมสัญชาต ิ

• จัดกิจกรรม FAM Trip ท้ังใน 
agent ในและตางประเทศ 

• สราง Brand Lanna Signature 
• นําสารสนเทศและเทคโนโลยีมา

ใชในการจัดทําฐานขอมูล การ
บริหารจดัการ และ Platform 
การทองเท่ียวเฉพาะกลุม 

• ขยายชองทางการขายผานสื่อ
สิ่งพิมพในกลุมเฉพาะ  

• ขยายชองทาง Online ในสื่อหลัก
ท้ัง Social Media และ Online 
Platform 

• ขยายชองทาง On-ground สราง 
Festivals สําหรับกลุมเปาหมาย 

หนวยงาน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุดมศึกษาฯ ททท. สปน. องคการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการทองเท่ียวอยางยั่งยืน (อพท.) กระทรวงพาณิชย สํานักงานสงเสรมิเศรษฐกิจสรางสรรค(องคการมหาชน) 

แผนงาน/โครงการ        

 

  



กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ ลําดับที ่ 5 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบรกิารตอเน่ืองใหมีคณุภาพ สามารถสรางมลูคาเพ่ิมอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพสูง  

ตัวชี้วัด รายไดการทองเท่ียวภาคเหนือเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 12 ตอป 

แผนงาน พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมสรางสรรคและสินคาชุมชน 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 17 จังหวัดภาคเหนือ 

 ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางหลัก สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดาํเนิน
ธุรกิจ 

พัฒนา และสรางเครือขายผูประกอบการ/
บุคลากร 

การวิจัยและพัฒนา พัฒนาธุรกิจและเพ่ิมมลูคาสินคา การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน พัฒนาตลาด 

แนวทางรอง 
(ผลิตภัณฑเชิง

สรางสรรค 
 หัตถอุตสาหกรรม  

สินคาชมุชน 

• สงเสริมการเขาถึงแหลงเงินทุนแกกลุม
ธุรกิจเปาหมาย วิสาหกิจชุมชน และ
ผูประกอบการ  

• การจัดทําฐานขอมลูและระบบดิจทัิล
และประยุกตใชในการสงเสริมการ
ทองเท่ียวชุมชน และธุรกิจทองถ่ิน 

• สนับสนุนเชียงใหมเปน Creative City 
และเช่ือมโยงการพัฒนาธุรกิจและ
บริการไปยังพ้ืนท่ีอ่ืน 

• พัฒนาศักยภาพผูประกอบการกลุม
อุตสาหกรรมและบริการเปาหมาย  
กลุมเศรษฐกิจสรางสรรค SMEs และ
วิสาหกิจชุมชน ในการดําเนินธุรกิจดวย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

• เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ธุรกิจ เพ่ือยกระดับทักษะความรูความ
เช่ียวชาญใหกลุมธุรกิจเปาหมาย 
วิสาหกิจชุมชน และบุคลากรในสถาน
ประกอบการ 

• พัฒนาบุคลากรท้ังในดานทักษะอาชีพ
ภาคการผลติและบริการ ดานทักษะ
ภาษา และทักษะการใช ICT 

• สงเสริมการสรางเครือขาย
ผูประกอบการ ในกลุมธุรกิจเปาหมาย 
และเช่ือมโยงตลอด value chain 

• การจับคูธุรกิจระหวางผูประกอบการ
รายยอยสูรายใหญ ผูประกอบธุรกิจ
ข้ันตนสูผูประกอบธุรกิจข้ันกลางและ
ปลาย เปนตน 

• สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสราง
นวัตกรรมผนวกกับความโดดเดนของ
วัฒนธรรมและภมูิปญญาทองถ่ิน 

• สรางความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษาและผูประกอบการ 
เพ่ือถายทอดองคความรูเชิงวิชาการไปสู
การปฏิบัตจิริงในเชิงธุรกิจ 

• สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการ
ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภณัฑ 

• สงเสริมการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผนวกกับวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ทองถ่ินมาใชในการผลิตสินคาและ
บริการเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิม 

• พัฒนาและยกระดับผลติภณัฑ OTOP 
เปนของฝากของท่ีระลึกระดับพรีเมี่ยม 

• สงเสริมการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสนิคา
และบริการของกลุมธุรกิจเปาหมาย 
วิสาหกิจชุมชน ดวยฐานภมูิปญญาและ
วัฒนธรรม 

• พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินคาและ
บริการ รวมท้ังกําหนดใหมีมาตรฐาน
ธุรกิจภาคบริการตามมาตรฐานสากล 

• สงเสริมใหกลุมธุรกิจสรางสรรค กลุม
อาหารและสินคาเพ่ือสุขภาพ และ
บริการสุขภาพ ไดการรับรองมาตรฐาน 

• จัดหาสถานท่ีจาํหนายสินคาหรือบริการ
ตามแหลงชุมชน แหลงการคาท่ีมี
ศักยภาพ หรือแหลงทองเท่ียวตางๆ โดย
ตองไดรับความรวมมือจากหนวยงาน
ทองถ่ินทุกระดับ 

• จัดทําสื่อประชาสัมพันธของทองถ่ิน ท้ัง
แบบ Online และ Offline 

• สนับสนุนการใชสื่อสังคมออนไลนท่ี
เหมาะสม เพ่ือขยายตลาดสนคาและ
บริการท้ังในและตางประเทศ 

• สนับสนุนการสรางสรรคกิจกรรมใน
พ้ืนท่ียานการคา (creative space) 

หนวยงาน กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุดมศึกษาฯ  กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวัตกรรม สสว. ททท. 

แผนงาน/โครงการ • โครงการตอยอดนวัตกรรมสูผลิตภณัฑทองถ่ินมูลคาสูง (8 ลานบาท)  
• โครงการหมูบานอุตสาหกรรมสรางสรรค (Creative Industry Village : CIV) ( กรมสงเสรมิอุตสาหกรรม) 

 

  



กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ ลําดับที ่ 6 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบรกิารตอเน่ืองใหมีคณุภาพ สามารถสรางมลูคาเพ่ิมอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลติสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพสูงดวยภูมปิญญาและนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพสูง  

ตัวชี้วัด รายไดการทองเท่ียวภาคเหนือเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 12 ตอป 

แผนงาน พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการกลุมทองเท่ียวสุขภาพท่ีมศีักยภาพสูงภาคเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย เชียงใหม และจังหวัดเครือขายท่ีมศีักยภาพ 

 ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางหลัก การวิจัยและพัฒนา (R&D) สํารวจและ
ประเมินศักยภาพ 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

การพัฒนาบุคลากรและสรางเครือขาย การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน
และเพ่ิมมูลคาเพ่ิม 

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การตลาดและสรางแบรนด 

แนวทางรอง 
(บริการทางการแพทย 
สปา นวดเพ่ือสุขภาพ 

สุมนไพร สินคาสขุภาพ 
อาหารเสริมสุขภาพและ
ความงาม น้ําพุรอน และ
ผลิตภัณฑจากน้ําพุรอน) 

• สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ัง
สงเสริมการนํามาใชเชิงพาณิชย  

• สํารวจและจดัทําแผนท่ีแหลงนํ้าพุรอน
ธรรมชาต ิรวมท้ังประเมินสถานภาพ
และศักยภาพแหลงนํ้าพุรอน  

• วิเคราะหคุณสมบัตินํ้าพุรอน โดยความ
รวมมือจากหนวยงานวิจยัท้ังในและ
ตางประเทศ พัฒนาระบบตรวจสอบ/
วิเคราะหคุณสมบัตินํ้าพุรอน รวมท้ัง
ออกแบบการใชประโยชนใหเหมาะสม
และมมีาตรฐาน 

• การนําฐานขอมูลและระบบดิจิทัล มา
ประยุกตใชในธุรกิจสุขภาพ (Data & 
Digital Platform) 

• พัฒนาเครื่องมือ อุปกรณทางการแพทย 
และผลิตภัณฑสุขภาพ 

• ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
ผูสูงอายุ หรือ Universal design 

• ขยายเครือขายการพัฒนาธุรกิจบรกิาร
ทางการแพทยและสุขภาพใหมีความ
หลากหลายสอดคลองกับตลาด
เปาหมาย โดยเฉพาะกลุมผูสูงอาย ุและ
กลุมทองเท่ียวเชิงสุขภาพ มุงสูการเปน 
Medical & Wellness Hub ระดบัอนุ
ภูมิภาค 

• เสรมิสรางความเขมแข็งของกลุมธุรกิจ 
ขยายเครือขายเพ่ือใหเกิดพลังในการ
ขับเคลื่อน 

• เพ่ิมศักยภาพผูประกอบการกลุม
อุตสาหกรรมและบริการเปาหมาย  

• การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการ
ใหบริการ มีการอบรมและพัฒนา
บุคลากรอยางตอเน่ือง เพ่ือเสรมิสราง
ศักยภาพการใหบริการในทุกกลุมสาขา 

• การพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน และ
ผูประกอบการ ใหมีศักยาภาพสูง 

• พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/
ผูประกอบการรายยอย รองรับการ
ทองเท่ียวสุขภาพ 

• กําหนดหนวยงานเจาภาพรับผิดชอบ
การพัฒนาในการพัฒนานํ้าพุรอนให
ชัดเจน รวมท้ังสงเสริมบทบาทการมี
สวนรวมของชุมชน และเอกชนในการ
บริหารจดัการนํ้าพุรอน 

• สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา Food 
Valley เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภณัฑ
อาหารใหตอบสนองตอตลาดเปาหมาย
เฉพาะ อาทิ สินคาเพ่ือสุขภาพผูสงูอายุ 
กลุมอาหารเสริมสุขภาพและความงาม 

• นํานวัตกรรมจากภมูิปญญา การวิจัย
และพัฒนาองคความรูเพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ/บริการ   

• การออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ 

• การพัฒนาอัตลักษณไทยลานนาเพ่ือ
จัดทําเกณฑคุณภาพ  

• การสงเสริมพัฒนาคณุภาพมาตรฐาน
ของสถานประกอบการและบุคลากร 
เพ่ือพัฒนาใหมีคุณภาพ มาตรฐานตาม
เกณฑท่ีกําหนดในระดับสากล 

• การตรวจวิเคราะหและการใหคาํปรึกษา
การพัฒนาคุณภาพเชน ในกลุม
ผลิตภณัฑเพ่ือสุขภาพ การพัฒนาศูนย
ตรวจคณุภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ
สมุนไพร  

• พัฒนาบริการแพทยแผนไทยและแพทย
ทางเลือกใหมีคุณภาพมาตรฐาน และมี
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรท่ีรองรับ 

• การสรางแบรนดใหกับธุรกิจและ
ผลิตภณัฑ 

• การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
ดวยภูมิปญญาทองถ่ิน 

• การประชุมบริการสุขภาพนานาชาต ิ
• การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ 

โดยเฉพาะสื่อ Online 
• การทําตลาดประชาสัมพันธใน

ตางประเทศ 
• สงเสริมใหมีการทํา Business 

Matching ระหวางผูประกอบการหรือ
สถานพยาบาล 

• การจัดทํา Package ดานสุขภาพ  
• สงเสริมการสรางภาพลักษณท่ีดีของ

บริการสุขภาพ เพ่ือสรางความมั่นใจแก
ผูใชบริการ 

หนวยงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย กระทรวงวิทยาศาสตรฯ กระทรวงอุดมศึกษา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาํนักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค(องคการมหาชน) 

แผนงาน/โครงการ       

 

  



กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ ลําดับที ่ 7 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร พัฒนาการทองเท่ียวและธุรกิจบรกิารตอเน่ืองใหมีคณุภาพ สามารถสรางมลูคาเพ่ิมอยางยั่งยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมท้ังตอยอดการผลติสินคาและบริการท่ีมีศักยภาพสูงดวยภูมปิญญาและนวัตกรรม 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพสูง  

ตัวชี้วัด รายไดการทองเท่ียวภาคเหนือเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 12 ตอป 

แผนงาน แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก : Hot Spring … Miracle of the North 

พ้ืนท่ีเปาหมาย เชียงใหม และลาํปาง 

 ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางหลัก สํารวจและประเมินศักยภาพ
แหลงนํ้าพุรอน 
 

วิจัยคุณสมบัตินํ้าแรและ
องคประกอบเพ่ือใชเปนฐาน
ในการพัฒนาผลติภณัฑท่ี
เก่ียวของ 

ออกแบบและพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณ
นํ้าพุรอน 

พัฒนาหมูบานทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 
การทองเท่ียวโดยชุมชน 

สรางสรรครูปแบบการใหบริการ
และผลิตภัณฑสุขภาพ ระดบัชุมชน
ดวยอัตลักษณลานนา 

สรางความเขมแข็งให
ผูประกอบการ/ธุรกิจระดับชุมชน
ทองถ่ิน 

สงเสริมการตลาดและเช่ือมโยงเสนทาง
ทองเท่ียว 

แนวทางรอง 
(น้ําพุรอน และผลติภณัฑจากน้ําพุ

รอน)  

 

• สํารวจและจดัทําแผนท่ี
แหลงนํ้าพุรอนธรรมชาต ิ

• ประเมินสถานภาพและ
ศักยภาพแหลงนํ้าพุรอน 

• วิเคราะหคุณสมบัตินํ้าพุ
รอน โดยความรวมมือจาก
หนวยงานวิจัยท้ังในและ
ตางประเทศ 

• พัฒนาระบบตรวจสอบ/
วิเคราะหคุณสมบัตินํ้าพุ
รอน 

• ออกแบบการใชประโยชน 
และผลิตภัณฑใหเหมาะสม
และมมีาตรฐาน 

• พัฒนาแหลงทองเท่ียวนํ้าพุรอนให
มีจุดขาย/จุดเดน และมีการ
ออกแบบท่ีสอดคลองกับ
ธรรมชาติ มคีวามสะอาด 
ปลอดภัย ไดมาตรฐาน 

• พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกใหมี
ความสะอาด ปลอดภัย ได
มาตรฐาน 

• รักษาจุดกําเนิดนํ้าพุรอนใหมี
สภาพเดิมมากท่ีสุด และควบคุม
ผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม 

• ปรับปรุงภูมิทัศน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานการทองเท่ียว 

• เช่ือมโยงการทองเท่ียวนํ้าพุรอน 
กับผลติภณัฑและบริการ รวมท้ัง
กิจกรรมดานสุขภาพของชุมชน 

• พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว
ชุมชน 

• การจัดการปญหาสิ่งแวดลอม 
(ขยะ นํ้าเสีย)  

• การบริหารจัดการแบบมสีวนรวม
ของชุมชน/สรางการตระหนักรู
ของชุมชน 

• พัฒนารูปแบบการใหบริการดาน
สุขภาพ เชน การบริการ ออนเซ็น 
ของชุมชน 

• สนับสนุนการพัฒนาและการ
ออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑ 

• พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ใหบริการและผลิตภัณฑสุขภาพ 

• พัฒนาศักยภาพผูประกอบการใน
การดําเนินธุรกิจและการบริหาร
จัดการ  

• พัฒนาบุคลากรสําหรบักิจการ
นํ้าพุรอนธรรมชาต ิ

• สรางเครือขายเช่ือมโยงการ
ทองเท่ียวนํ้าพุรอน 

• ประชาสมัพันธใหตลาดรับรูท้ังในและ
ตางประเทศ 

• สงเสริมการสรางภาพลักษณท่ีดีเพ่ือ
สรางความมั่นใจแกผูใชบริการ 

• เช่ือมโยงกับธุรกิจบริการสุขภาพ สปา 
บริการทางการแพทย เชน การจดัทํา 
Package ดานสุขภาพ  

• สงเสริมเสนทางทองเท่ียวเชิงสุขภาพ
ในจังหวัด กลุมจังหวัด และภาคเหนือ 

หนวยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตรฯ กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุดมศึกษา สํานักงานสงเสรมิเศรษฐกิจสรางสรรค(องคการ
มหาชน) 

แผนงาน/โครงการ        

 

 

  



กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ ลําดับที ่ 8 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเช่ือมโยงกับอนุภมูิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 

แนวทางการพัฒนา 1) เสรมิศักยภาพของโครงสรางพ้ืนฐาน และวางผังเมืองท้ังเมืองหลักและเมืองชายแดน ใหสอดคลองและสมดุลระหวางการอนุรักษกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ พัฒนาโครงขายเสนทางและระบบขนสงยอยท่ีเช่ือมตอกับระบบหลักของประเทศและอนุภมูิภาค 
ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต และแนวตะวันออก-ตะวันตก  

2)  เชียงใหมเปนเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจ ใหมีศักยภาพในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียบเทาเมืองขนาดใหญในระดับนานาชาติและมีความนาอยู  
3)  พัฒนาเมืองสถานีขนสงระบบรางท่ีนครสวรรค แพร (อําเภอเดนชัย) เชียงราย (อําเภอเชียงของ) และเมืองในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
4)  พัฒนาผูประกอบการและบุคลากรใหมีความรู มีทักษะฝมือ เขาถึงขอมูลกฏระเบียบการดาํเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับภูมภิาค และสากล รวมถึงเง่ือนไขทางดานสิ่งแวดลอมและมนุษยธรรมท่ีถูกนํามาเปนขอกีดกันทางการคา  
5)  พัฒนาสินคาท่ีมีศักยภาพสามารถแขงขันได รวมท้ังสินคาท่ีตอบสนองตลาดในกลุมประเทศเพ่ือนบาน และ AEC โดยใหความสําคัญกับการใชประโยชนความไดเปรยีบเชิงเปรียบเทียบอยางการเก้ือกูลกัน บนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

ท้ังไทยและเพ่ือนบาน ซึ่งจะสอดรบักับการเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงราย  

ตัวชี้วัด 1)  มูลคาการคาชายแดนภาคเหนือ ขยายตัวไมต่ํากวารอยละ 15 ตอป  
2)  อัตราการขยายตัวของการผลติสาขาอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 4 ตอป 

แผนงาน เสรมิศักยภาพของโครงสรางพ้ืนฐานเมืองเปาหมายและเมืองชายแดนภาคเหนือ เพ่ือขยายฐานเศรษฐกิจของภาคเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 1) เมืองศูนยกลางเศรษฐกิจ – เชียงใหม 
2) เมืองชายแดน- แมฮองสอน เชียงราย พะเยา นาน ตาก อุตรดติถ 
3) เมืองสถานีขนสงระบบราง- นครสวรรค เดนชัย เชียงของ 

 ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางหลัก เสรมิศักยภาพของโครงสรางพ้ืนฐานและ
วางผังเมืองในเมืองหลักและเมืองชายแดน 

พัฒนาเชียงใหมเปนเมืองศูนยกลาง
เศรษฐกิจ 

พัฒนาเมืองสถานีขนสงระบบรางท่ี
นครสวรรค เดนชัย เชียงของ และเมืองใน
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

พัฒนาผูประกอบการและบุคลากร พัฒนาสินคา สงเสริมการตลาด และชองทางการจัด
จําหนาย 

แนวทางรอง 
ระบผุลติภณัฑ+พื้นทีเ่ปาหมาย (ถามี) 

• วางผังเมืองใหสอดคลองและสมดลุ
ระหวางการอนุรักษกับการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ 

• พัฒนาโครงขายเสนทางและระบบขนสง
ยอยท่ีเช่ือมตอกับระบบหลักของ
ประเทศและอนุภมูิภาคตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจเหนือ-ใต และแนวตะวันออก-
ตะวันตก 

• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสงและ
สิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งจะรองรบั 
การเปนพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคญัเช่ือมโยง
อนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC 

• สงเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน (SEZ) 

• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ
ขนสงมวลชนขนาดใหญ 

• สงเสริมใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล 

• จัดทําแผนการใชประโยชนท่ีดินของ
ศูนยเศรษฐกิจ แหลงท่ีอยูอาศัยและ
พ้ืนท่ีเฉพาะในเมือง เชน เขต
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พ้ืนท่ีอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรม และพ้ืนท่ีเปดโลง
ตามหลักการจดัทําแผนผังภูมินิเวศ 

• ขยายขีดความสามารถของระบบทา
อากาศยาน  

• พัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพสงูเพ่ือ
รองรับสังคมดิจิทัล  

• พัฒนาระบบบริหารจดัการสิ่งแวดลอม
เมืองอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนา
เมืองอยางยั่งยืน 

• จัดทําแผนแมบทพ้ืนท่ีและแผนการใช
ประโยชนท่ีดินตามความเหมาะสมของ
การใชพ้ืนท่ีของแตละเมือง 

• พัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงและ
ระบบโลจสิติกสใหท่ัวถึงสามารถ
เช่ือมโยงกับพ้ืนท่ีโดยรอบและประเทศ
เพ่ือนบาน 

• สงเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม
กับพ้ืนท่ี 

• พัฒนาผูประกอบการและบุคลากร 
ใหมีความรู เพ่ิมศักยภาพในการผลิต 

• สงเสริมใหผูประกอบการเขาถึงขอมูลกฏ
ระเบียบการดาํเนินธุรกิจ ในธุรกิจระดับ
ภูมิภาค และสากล รวมถึงเง่ือนไข
ทางดานสิ่งแวดลอมและมนุษยธรรมท่ี
ถูกนํามาเปนขอกีดกันทางการคา 

• สนับสนุนใหองคกรภาคธุรกิจเอกชนท่ีมี
ความเขมแข็งรวมพัฒนาเครือขายกับ
ธุรกิจทองถ่ินท่ีมีศักยภาพ เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถใหเขาสู Supply 
Chain ของธุรกิจใหญได 

• ยกระดับความพรอมของผูประกอบการ
ดานเทคโนโลย ี

• สรางและขยายเครือขายการคาการ
ลงทุนท้ังในและตางประเทศ 

• พัฒนาสินคาใหไดศักยภาพและ
มาตรฐานการสงออก  

• พัฒนาสินคาใหสามารถตอบสนองความ
ตองการในกลุมประเทศเพ่ือนบาน และ 
AEC 

• เพ่ิมชองทางการจัดจําหนายโดยใช
เทคโนโลย ี

• การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 
• การโฆษณาและประชาสัมพันธผานสื่อ

ตางๆ 
• พัฒนาประสิทธิภาพและลดตนทุนการ

ขนสงและกระจายสินคา ลดอัตราการ
สูญเสียระหวางขนสง 

• การลดตนทุนในการบรหิารจดัการและ
เก็บรักษาสินคาคงคลัง 

• จัดตั้งศูนยกระจายสินคา 
• สรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 

หนวยงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

แผนงาน/โครงการ • โครงการพัฒนาระบบการขนสงตอเน่ือง
หลายรูปแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เช่ือมตอของระบบขนสงและโลจิสติกส
ในพ้ืนท่ี Highland Development 
Cluster (แมฮองสอน พะเยา แพร 
นาน) (20 ลานบาท) 

• โครงการพัฒนาระบบการจราจรและ
ขนสงอัจฉริยะ เพ่ือการประหยัด
พลังงานปลอดภัย และเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี Highland 

  • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางดานการขนสงและโลจิสติกสเพ่ือ
สนับสนุนการทองเท่ียว การเกษตร และ
สาธารณสุขในพ้ืนท่ี Highland 
Development Cluster (แมฮองสอน 
พะเยา แพร นาน) (16 ลานบาท) 

  



Development Cluster (แมฮองสอน 
พะเยา แพร นาน) (20 ลานบาท) 

• โครงการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต
ไฟฟาเพ่ือการขนสงสาธารณะในเขต
เมืองของพ้ืนท่ี Highland 
Development Cluster (แมฮองสอน 
พะเยา แพร นาน) (20 ลานบาท) 

 

  



กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ ลําดับที ่ 9 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมลูคาเพ่ิมสูง 

แนวทางการพัฒนา 1)  ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียเช่ือมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง  
2)  สนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลติเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีศักยภาพ  
3)  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรท้ังระบบ สงเสรมิการใชปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังเสริมสรางความรู การใหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลติแกเกษตรกร  
4)  สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนเกษตรกรอัจฉรยิะ (Smart Farmer) ท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขัน โดยยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพและภมูิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงองคความรู

ดานการผลติและการตลาด การใชประโยชนจากขอมลู แหลงเงินทุน และเทคโนโลยี  
5)  พัฒนาชองทางตลาดออนไลนและระบบโลจสิติกสสําหรับสินคาเกษตรจากชุมชน พัฒนานวัตกรรมสาํหรับการสรางระบบโลจสิติกสสินคาเกษตรจากชุมชน เพ่ือสงเสรมิการขายสินคาเกษตรออนไลนโดยเกษตรกร  
6)  พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบเครือขายท่ีเช่ือมโยง เพ่ือใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้านอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าไวใชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม แกไขปญหาการขาด

แคลนนํ้าของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 

ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคเหนือเพ่ิมข้ึนไมต่าํกวารอยละ 4 

แผนงาน สงเสริมเกษตรอินทรียภาคเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน เชียงราย พะเยา แพร นาน 

 ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางหลัก การวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนาการผลิต ปจจัยการผลติ การสรางเครือขายและการใหความรู
เกษตรกร 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานเกษตร
อินทรีย 

การแปรรปูและสรางมูลคาเพ่ิม การขนสงและ Logistics การตลาดและสรางความเช่ือมั่น
ผูบริโภค 

แนวทางรอง 
ระบผุลติภณัฑ+พื้นทีเ่ปาหมาย (ถา

มี) 

• การวิจัยและนําเทคโนโลยี 
รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตและลดตนทุนการ
ผลิต รวมท้ังสรางมูลคาเพ่ิมและ
แปรรูปสินคาเกษตรอินทรีย 

• จัดทําระบบฐานขอมูล 
สารสนเทศเก่ียวกับสินคาเกษตร
อินทรีย และการตลาด  

• การวางแผนการผลติ (Crops 
Planning) เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ี  

• การจัดการพ้ืนท่ีเกษตร จดัทํา
Zoning และเกษตรแปลงใหญ
เพ่ือบริหารจดัการท่ีดินใหเกิด
ประโยชน  

• การพัฒนาคุณภาพปจจัยการผลิต 
เชน การเพ่ิมระดับความอุดมสมบูรณ
ของดิน พัฒนาพันธุพืช 

• สงเสริมและสนับสนุนใหมีปจจัยการ
ผลิตเกษตรอินทรีย เชน เมล็ดพันธุ 
ชีวภัณฑ  

• สงเสริมและสนับสนุนการนําการวิจัย
และพัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี มา
ใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ 

• การบริหารจัดการนํ้าภาคเกษตรอยาง
เปนระบบเครื่อขายท่ีเช่ือมโยง  

• พัฒนาแหลงเก็บนํ้านอกพ้ืนท่ี
ชลประทาน รวมท้ังแกไขปญหาการ
ขาดแคลนนํ้าของเกษตรกรในเขต
พ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 

• สนับสนุนการรวมกลุมและสราง
เครือขายเกษตรกรในกลุมเกษตร
ยั่งยืน เกษตรอินทรีย 

• ใหความรูกับเกษตรกรในการ
ปรับเปลีย่นระบบการผลติ การใช
สารอินทรียแทนสารเคม ี

• เสรมิสรางแกนนําเกษตรกรระดับ
ชุมชนทองถ่ิน 

• สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมให
เปนเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart 
Farmer) 

• สนับสนุนแหลงเงินทุนเพ่ือพัฒนา
เกษตรอินทรีย 

• สงเสรมิการพัฒนาสินคาเกษตร/
สินคาแปรรูปตามมาตรฐานสากล
ในระดับชุมชน 

• สนับสนุนการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา 

• สงเสริมการสรางตราสินคา 
และอัตลักษณ รวมท้ังสิ่งบงช้ีทาง
ภูมิศาสตร (GI) ของสินคาเกษตร
อินทรียในกลุมเกษตรกร/กลุมแปร
รูป  

• การสงเสริมมาตรฐานโรงงานแปร
รูปมาตรฐาน GMP/HACCP 
โดยเฉพาะการรักษาความเปน
อินทรียตลอดหวงโซการผลติ 

• สงเสริมและสนับสนุนโครงสราง
พ้ืนฐานในการแปรรูปเกษตร
อินทรีย เชน โรงสี เครื่องคัดบรรจ ุ

• สงเสริมและสนับสนุนการนําการ
วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เทคโนโลยี มาใชในการแปรรูป
และสรางมลูคาเพ่ิม 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ตนทุนการขนสง 

• การขนสงและการกระจายสินคา
ท่ีปลอดภัยและมีมาตรฐาน เชน 
การจัดทําศูนยกระจายสินคา
เกษตรอินทรีย 

• สงเสริมการลดของเสียจากการ
ขนสง 

• สนับสนุนการตรวจสอบคณุภาพ
การผลิต และการตรวจสอบ
ยอนกลับอยางเปนระบบเพ่ือ
สรางความมั่นใจใหผูบริโภค 

• สงเสริมชองทางการกระจายสู
ผูบริโภค เชน ชุมชน หางคา
ปลีก รวมท้ังสรางตลาดชุมชน 
ตลาดทองถ่ิน  

• สรางและสงเสรมิชองทาง
การตลาด เชน ตลาดออนไลน  

• สงเสริมกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ือ
สรางเครือขายระหวางผูผลติ 
กับผูแปรรูป/ผูจําหนายโดยตรง 

• ทําการตลาดเฉพาะ(Niche 
Market ) และตลาดสินคา
เกษตรเฉพาะฤด ู

• สรางพฤติกรรมและคานิยมการ
บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 

• เช่ือมโยงการทองเท่ียวเชิง
เกษตร เนนการทองเท่ียวเกษตร
อินทรีย   

หนวยงาน กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณชิย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุดมศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรสถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ
มหาชน) สํานักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแหงชาติ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องคการมหาชน) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  

แผนงาน/โครงการ      • โครงการพัฒนาระบบขนสง
สินคาทางการเกษตรในพ้ืนท่ี 
Highland Development 
Cluster (แมฮองสอน พะเยา 
แพร นาน) เพ่ือเปนศูนยกลาง
ทางการขนสงและโลจสิติกสของ
ภูมิภาค (18 ลานบาท) 

 

 



กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ ลําดับที ่ 10 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมลูคาเพ่ิมสูง 

แนวทางการพัฒนา 1)  ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมูลคาเพ่ิมสูง  
2)  สนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลติเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีศักยภาพ  
3)  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรท้ังระบบ สงเสรมิการใชปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังเสริมสรางความรู การใหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจการผลติแกเกษตรกร  
4)  สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหมใหเปนเกษตรกรอัจฉรยิะ (Smart Farmer) ท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขัน โดยยกระดับใหเกษตรกรเปนผูประกอบการเกษตรบนฐานทรัพยากรชีวภาพและภมูิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขาถึงองค

ความรูดานการผลิตและการตลาด การใชประโยชนจากขอมลู แหลงเงินทุน และเทคโนโลยี  
5)  พัฒนาชองทางตลาดออนไลนและระบบโลจสิติกสสําหรับสินคาเกษตรจากชุมชน พัฒนานวัตกรรมสาํหรับการสรางระบบโลจสิติกสสินคาเกษตรจากชุมชน เพ่ือสงเสรมิการขายสินคาเกษตรออนไลนโดยเกษตรกร  
6)  พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรอยางเปนระบบเครือขายท่ีเช่ือมโยง เพ่ือใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้านอกเขตพ้ืนท่ีชลประทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บนํ้าไวใชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม แกไขปญหาการขาด

แคลนนํ้าของเกษตรกร ในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 

ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคเหนือเพ่ิมข้ึนไมต่าํกวารอยละ 4 

แผนงาน สงเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย พิษณุโลก ตาก กําแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี นครสวรรค อุตรดิตถ เพชรบูรณ อุทัยธานี 

 ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางหลัก การวิจัยและพัฒนา (R฿D) การพัฒนาการผลิต ปจจัยการผลติ การสรางเครือขายและการให
ความรูเกษตรกร 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานเกษตร
อินทรีย 

การแปรรปูและสรางมูลคาเพ่ิม การขนสงและLogistics การตลาดและสรางความเช่ือมั่น
ผูบริโภค 

แนวทางรอง 
ระบผุลติภณัฑ+พื้นทีเ่ปาหมาย (ถามี) 

• การวิจัยและนําเทคโนโลยี รวมท้ัง
ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเพ่ิม
ผลผลติและลดตนทุนการผลติ 
รวมท้ังสรางมลูคาเพ่ิมและแปรรูป
สินคาเกษตร 

• จัดทําระบบฐานขอมูล 
สารสนเทศเก่ียวกับสินคาเกษตร
ปลอดภัย และการตลาด  

• การวางแผนการผลติ (Crops 
Planning) เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ี  

• การจัดการพ้ืนท่ีเกษตร จดัทํา
Zoning และเกษตรแปลงใหญ
เพ่ือบริหารจดัการท่ีดินใหเกิด
ประโยชน  

• เผาระวังผลกระทบจากการใช
สารเคมีท่ีมีตอดินและนํ้า 

• การพัฒนาคุณภาพปจจัยการผลิต 
เชน การเพ่ิมระดับความอุดม
สมบูรณของดิน พัฒนาพันธุพืช 

• สงเสริมและสนับสนุนใหมีปจจัย
การผลิตท่ีมีคณุภาพ เชน เมลด็
พันธุ ชีวภัณฑ  

• สงเสริมและสนับสนุนการนําการ
วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เทคโนโลยี มาใชในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลติ 

• การบริหารจัดการนํ้าภาคเกษตร
อยางเปนระบบเครื่อขายท่ี
เช่ือมโยง  

• พัฒนาแหลงเก็บนํ้านอกพ้ืนท่ี
ชลประทาน รวมท้ังแกไขปญหา
การขาดแคลนนํ้าของเกษตรกรใน
เขตพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน 

• สนับสนุนการรวมกลุมและสราง
เครือขายเกษตรกรในกลุมเกษตร
ยั่งยืน เกษตรปลอดภัย 

• ใหความรูกับเกษตรกรในการ
ปรับเปลีย่นระบบการผลติ การใช
สารอินทรียแทนสารเคม ี

• เสรมิสรางแกนนําเกษตรกรระดับ
ชุมชนทองถ่ิน 

• สรางและพัฒนาเกษตรกรรุนใหม
ใหเปนเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart 
Farmer) 

• สนับสนุนแหลงเงินทุนเพ่ือพัฒนา
เกษตรปลอดภัย 

• สงเสริมการพัฒนาสินคาเกษตร/
สินคาแปรรูป ตาม
มาตรฐานสากลในระดับชุมชน 

• สนับสนุนการตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพมาตรฐานสินคา 

• สงเสริมการสรางตราสินคา 
และอัตลักษณของสินคาเกษตร
ปลอดภัยในกลุมเกษตร/กลุมแปร
รูป 

• การสงเสริมมาตรฐานโรงงาน 
แปรรูปมาตรฐาน  

• สงเสริมและสนับสนุนโครงสราง
พ้ืนฐานในการแปรรูปเกษตร
ปลอดภัย เชน โรงสี เครื่องคัด
บรรจ ุ

• สงเสริมและสนับสนุนการนําการ
วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม
เทคโนโลยี มาใชในแปรรูปและ
สรางมลูคาเพ่ิม 

• การเพ่ิมประสิทธิภาพและลด
ตนทุนการขนสง 

• การขนสงและการกระจายสินคา
ท่ีปลอดภัยและมีมาตรฐาน เชน 
การจัดทําศูนยกระจายสินคา
เกษตรปลอดภัย 

• สงเสริมการลดของเสียจากการ
ขนสง 

• สงเสริมชองทางการกระจายสู
ผูบริโภค เชน ชุมชน หางคาปลีก 
รวมท้ังสรางตลาดชุมชน ตลาด
ทองถ่ิน  

• สรางและสงเสรมิชองทาง
การตลาด เชน ตลาดออนไลน  

• สงเสริมกิจกรรมทางธุรกิจเพ่ือ
สรางเครือขายระหวางผูผลติกับผู
แปรรูป/ผูจําหนายโดยตรง 

• ทําการตลาดเฉพาะ (Niche 
Market ) และตลาดสินคาเกษตร
เฉพาะฤด ู

• สรางพฤติกรรมและคานิยมการ
บริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ 

• เช่ือมโยงการทองเท่ียวเชิงเกษตร  

หนวยงาน กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณชิย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุดมศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงวิทยาศาสตรสถาบันวิจยัและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ
มหาชน) สํานักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแหงชาติ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องคการมหาชน) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  

แผนงาน/โครงการ      • โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
ดาน Logistics ใหเช่ือมโยงพ้ืนท่ี
เปาหมาย (9 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง) 

 

 

  



กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ ลําดับที ่ 11 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เช่ือมโยงสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีสรางมลูคาเพ่ิมสูง 

แนวทางการพัฒนา 1)  สนับสนุนการเช่ือมโยงผลผลติเกษตรสูอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปท่ีมีศักยภาพ และ  
2)  พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพอยางบูรณาการตลอดหวงโซคณุคา และเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมเกษตรชีวภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และแปรรูปชีวมวล 

ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวการผลิตภาคเกษตรภาคเหนือเพ่ิมข้ึนไมต่าํกวารอยละ 4 

แผนงาน พัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพในภาคเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลาํพูน พิจิตร กําแพงเพชร นครสวรรค  

 ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางหลัก การวิจัยและพัฒนา (R&D) การพัฒนาการผลิต ปจจัยการผลติ มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานผลิตภณัฑชีวภาพ การแปรรปูและสรางมูลคาเพ่ิม การตลาดและสรางความเช่ือมั่นผูบริโภค 

แนวทางรอง 
ระบผุลติภณัฑ+พื้นทีเ่ปาหมาย (ถามี) 

• สงเสริมการวิจยัและพัฒนาดานการผลิตและการ
แปรรูปวัตถุดิบชีวภาพและเคมีชีวภาพ  

• การสนับสนุนการพัฒนาและเผยแพรองคความรู
ในการนําพืช/วัสดุชีวภาพ มาใชประโยชนตลอด
หวงโซคุณคา  

• การคนควาวิจัย และจัดทําฐานขอมูล เพ่ือคนหา
ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญา
ทองถ่ินท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เพ่ือการใช
ประโยชน ปกปอง คุมครองและอนุรักษ 

• การจัดทําธนาคารชีวภาพ 
• สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร และพืชพลังงาน

ทางเลือก 
• สงเสริมการพัฒนาคลสัเตอรอุตสาหกรรมชีวภาพ

ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม 
• พัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ตลอดจนบุคลากร เพ่ือรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพท้ังในปจจบัุนและอนาคต 

• สราง/ยกระดับมาตรฐานกระบวนการผลิตสู
มาตรฐานสากล 

• กําหนดมาตรฐานผลติภณัฑและบริการจากฐาน
ชีวภาพ 

• การพัฒนากระบวนการสกัดสารตัง้ตนสําคัญจาก
ผลผลติทางการเกษตร (ซึ่งเปนสารตั้งตนของ
วัตถุดิบชีวภาพ)  

• ยกระดับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑสินคา
เกษตรสูอาหารท่ีมมีูลคาเพ่ิม  

• สงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการ
ผลิตจากฐานชีวภาพ อาทิ เภสัชภณัฑ/สมุนไพร 
นวัตกรรมอาหาร/อาหารเสริม เคมีชีวภาพ และ
พลังงานชีวมวล เปนตน  

• สงเสริมการแปรรูปวัตถุดิบเหลือใชทาง
การเกษตรมาผลิตพลังงานทางเลอืก 

• การพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

• สงเสริมตลาดการบรโิภคสินคาชีวภาพและสินคา
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

• สรางสรรคการทองเท่ียวเชิงสุขภาพรูปแบบใหม 
บนพ้ืนฐานของทรัพยากร (ชีวภาพ) ท่ีมีศักยภาพ
ในการบําบัด ฟนฟู รักษา 

• การศึกษาดานการตลาด niche market สินคา
และบริการจากฐานชีวภาพท้ังในและตางประเทศ 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสการเขาถึงตลาดผูบริโภคท่ีมีกําลัง
ซื้อสูง  

หนวยงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงสาธารณสุข สาํนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุดมศึกษา กระทรวง
การทองเท่ียวและ  สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องคการมหาชน) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  

แผนงาน/โครงการ • โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากเทคโนโลยี
การสกัดสารสําคญัเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหพืช
เศรษฐกิจในพ้ืนท่ี 

• โครงการพัฒนาผลติภณัฑวัสดุชีวภาพดวยฺ 
Biobase-Material และ  Bio-Plastic 
(หนวยงาน: ม.นเรศวร) 

• โครงการสงเสริมการปลูกไมมีคา  • โครงการแปรรูปเศษวัสดเุหลือใชทางการเกษตร
พัฒนาเปนเสนใยสูอุตสาหกรรมสิง่ทอ 

• โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนศูนยผลิตภณัฑอาหาร
ชีวภาพเพ่ืออนาคต (Functional Food and 
Food Therapy) (หนวยงาน: ม.นเรศวร) 

• โครงการพัฒนาพลังงานชีวภาพทางการเกษตร
อยางยั่งยืน (Bio-Energy Circular) (หนวยงาน: 
ม.นเรศวร) 

• โครงการแปรรูป waste จากอุตสาหกรรมนํ้าตาล
เพ่ือเพ่ิมมูลคา 

 

 

  



กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ ลําดับที ่ 12 
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุอยางมสีวนรวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมอืแรงงานภาคบริการ 

แนวทางการพัฒนา 1) สงเสริมการสรางรายไดและการมีงานทําของผูมีรายไดนอย  
2) พัฒนายกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพและมีปญหาความยากจน ตามแนวทางแมฮองสอนโมเดล  
3) พัฒนาแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ควบคูไปกับการยกระดับทักษะฝมือใหสูงข้ึน สอดคลองกับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและเศรษฐกิจสรางสรรค  
4) สรางความเขมแข็งและสรางสภาพแวดลอมในการพัฒนาใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือใหชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกชวงวัย ตลอดจนการจดัสวัสดิการชุมชนไดอยางยั่งยืน และเปนโครงขายการคุมครองทางสังคมใหกับผูสูงอายุและผูดอยโอกาสใน

ชุมชน 

ตัวชี้วัด สัดสวนผูสูงอายุท่ีเขาถึงบริการดูแลผูสูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ภาคเหนือเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

แผนงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและผูดอยโอกาสภาคเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 17 จังหวัดภาคเหนือ 

แนวทางหลัก สงเสริมการสรางรายไดและการมงีานทําของผูสูงอายุ พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายรุะยะยาว สนับสนุนการจัดบริการดานสวัสดกิารแกผูสูงอายุในชุมชนและผูดอยโอกาสในชุมชน 

 ตนทาง กลางทาง ปลายทาง ตนทาง กลางทาง ปลายทาง ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางรอง 
ระบผุลติภณัฑ+พื้นทีเ่ปาหมาย (ถามี) 

• อบรมพัฒนาอาชีพท่ี
เหมาะสมแกผูสูงอาย ุ

• สงเสริมการนําภูมิ
ปญญาผูสูงอายไุปใชใน
การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน 
 

• สงเสริมการรวมกลุม
และสนับสนุนการ
ดําเนินงานในรูป
กลุมอาชีพและกลุม
วิสาหกิจชุมชน 

• สงเสริมการจางงาน
ตอเน่ือง เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการทํางาน
ของผูสูงอายุ 

• สงเสริมใหผูสูงอายุ
สามารถเขาถึงแหลง
ทุนเพ่ือการประกอบ
อาชีพ 

• พัฒนาชองทางการตลาด
สําหรับผลติภณัฑและ
บริการของผูสูงอายุ 
- เช่ือมโยงการตลาดกับ

การทองเท่ียวชุมชน 
- สนับสนุนชองทาง

การตลาดออนไลน 

• ใหความรูกับคนใน
ครอบครัว และชุมชน 
ในการดูแลผูสูงอาย ุ

• ใหความรูกับผูสูงอายุใน
การดูแลตนเอง 

• สรางความเขมแข็งของ
สถาบันครอบครัวและ
ชุมชน 

• สงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนในการดูแล
ผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาส 

• สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาองคความรูเพ่ือ
การดูแลผูสูงอายุ 

• พัฒนาบุคลากรดานการ
ดูแลผูสูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) 

• พัฒนาสถานบริการ
สาธารณสุขใหมีคุณภาพ
ครอบคลมุทุกพ้ืนท่ี พรอม
นําเทคโนโลยี สารสนเทศ
มาใชในการบริหารจัดการ 

• สงเสริมกิจกรรมของกลุม
ผูสูงอายุและผูดอยโอกาสใน
ดานสุขภาพ กีฬา และ
วัฒนธรรม 

• สนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการจัด
สวัสดิการใหกับผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาสในชุมชน 

• สงเสริมการมีสวนรวมของ
คนในชุมชนในการดูแล
ผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

• สงเสริมดานการศึกษาและ
การเรยีนรูตลอดชีวิต 

• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในชุมชนให
เหมาะสม ไดแก ถนน 
ทางเดิน 

• พัฒนาระบบบริการและ
นวัตกรรมการในการจดั
สวัสดิการใหแกผูสูงอายุและ
ผูดอยโอกาส 

หนวยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย 

แผนงาน/โครงการ       • โครงการพัฒนาระบบ
การศึกษารองรับกลุมเด็กท่ีมี
ขอจํากัด หรือเด็กกลุมพิเศษ 
(3 ลานบาท)  

  

 

  



กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ ลําดับที ่ 13 
ปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุอยางมสีวนรวมของครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝมอืแรงงานภาคบริการ 

แนวทางการพัฒนา 1 ) สงเสริมการสรางรายไดและการมีงานทําของผูมีรายไดนอย  
2) พัฒนายกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีมีขอจํากัดทางกายภาพและมีปญหาความยากจน ตามแนวทางแมฮองสอนโมเดล  
3) พัฒนาแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ควบคูไปกับการยกระดับทักษะฝมือใหสูงข้ึน สอดคลองกับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและเศรษฐกิจสรางสรรค  
4) สรางความเขมแข็งและสรางสภาพแวดลอมในการพัฒนาใหกับสถาบันครอบครัวและชุมชน เพ่ือใหชุมชนเขามามีบทบาทในการพัฒนาคนทุกชวงวัย ตลอดจนการจัดสวัสดิการชุมชนไดอยางยั่งยืน และเปนโครงขายการคุมครองทางสังคมใหกับผูสูงอายุและผูดอยโอกาสในชุมชน 

ตัวชี้วัด สัดสวนคนจนภาคเหนือ ไมเกินรอยละ 8 ตอป 

แผนงาน ยกระดับรายไดและคณุภาพชีวิตคนยากจนภาคเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 17 จังหวัดภาคเหนือ 

แนวทางหลัก สงเสริมการสรางรายไดและการมงีานทํา ยกระดับรายไดและพัฒนาคณุภาพชีวิต 
 (Highland Development Cluster : แมฮองสอน พะเยา แพร นาน ) 

พัฒนาความรูและยกระดับทักษะแรงงาน สรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและชุมชน 

 ตนทาง กลางทาง  ปลายทาง ตนทาง กลางทาง ปลายทาง ตนทาง กลางทาง ปลายทาง ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางรอง 
ระบผุลติภณัฑ+พื้นทีเ่ปาหมาย 

(ถามี) 

• สงเสริมการ
รวมกลุมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานใน
รูปกลุมอาชีพ
และกลุม
วิสาหกิจ
ชุมชน 

• พัฒนาแหลง
เงินทุนและ
การออม
ระดับชุมชน 
 

• อบรมพัฒนา
อาชีพแกผูมี
รายไดนอย 

• สรางความ
รวมมือ
ระหวาง
ภาคเอกชน
และวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม
(วิสาหกิจ
ชุมชน) และ
สนับสนุน
แนวทางตาม
ประชารัฐ
เพ่ือพัฒนา
ชุมชน 

• สนับสนุนการ
นําภูมิปญญา
ชุมชนในการ
สราง
มูลคาเพ่ิม
ใหกับ
ผลิตภณัฑ
ชุมชน 

• พัฒนา
ชองทาง
การตลาด
สําหรับ
ผลิตภณัฑ
และบริการ 
- เช่ือมโยง
การตลาดกับ
การทองเท่ียว
ชุมชน 
- สนับสนุน
ชองทาง
การตลาด
ออนไลน 

• เรงรัดการพิจารณาอนุญาตใหเขาทําประโยชนในพ้ืนท่ีปาไม
ตามความจําเปนเรงดวนของจังหวัด 

• สรางความมั่นคงในท่ีดินทํากิน โดยเรงขยายการดําเนินการ
โครงการจดัท่ีดินทํากินใหชุมชน (คทช.) ใหท่ัวถึง 

• จัดทําขอมูลการใชประโยชนท่ีดิน/พ้ืนท่ีปาไมในจังหวัด 
เพ่ือวางแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีใหชัดเจนมีความสมดุล
ระหวางการใชประโยชนทางเศรษฐกิจสังคม และการ
อนุรักษพ้ืนท่ีปาไมทรัพยากรธรรมชาติ 

•  ปรับปรุงแนวทาง/มาตรการในการพิจารณาอนุญาตใหใช
ประโยชนพ้ืนท่ีปาไมใหมีความเหมาะสมตามความจําเปน
ตอการพัฒนาและสอดคลองกับสภาพความเปนอยูของ
ชุมชนคม และการอนุรักษพ้ืนท่ีปาไมทรัพยากรธรรมชาต ิ

• พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมใหรองรับการ
เดินทางไดตลอดป 

• พัฒนานํ้าพ่ือการอุปโภคบริโภค ใหครอบคลมุและ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

• พัฒนาระบบไฟฟาและระบบ ICT ใหท่ัวถึงอยางมีคุณภาพ 
และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

• กระจายบริการดานการศึกษาและสาธารณสุขใหมีคุณภาพ
ใหเทาเทียมกัน 

 

• พัฒนาศักยภาพของ
ผูนําชุมชน 

• เสรมิสรางความ
เขมแข็งของชุมชน
และกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 

 • พัฒนา
หลักสตูร
อาชีวศึกษา 
ท่ีตรงตาม
ความตองการ
ของตลาดแรง 
งาน 

• พัฒนาความรู
และยกระดับ
ทักษะแรงงาน 

• ยกระดับฝมือ
ใหสูงข้ึน บน
ฐานความรู
และเศรษฐกิจ
สรางสรรค 

• พัฒนา
มาตรฐาน
แรงงาน 

• สงเสริมการ
รวมกลุมและ
สนับสนุนการ
ดําเนินงานใน
รูปกลุมอาชีพ
และกลุม
วิสาหกิจ
ชุมชน 

• สงเสริม
กิจกรรม
เสรมิสราง
ความสัมพันธ
ในครอบครัว
และชุมชน 

• พัฒนา
ศักยภาพของ
ผูนําชุมชน 

• พัฒนา
ศักยภาพกลุม
อาชีพและ
กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน 
 

• พัฒนา
เครือขาย 
เพ่ือการ
แลกเปลีย่น
เรียนรู 
 

หนวยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย 

แผนงาน/โครงการ    • โครงการพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดานการขนสงและ
จราจรในพ้ืนท่ี HDC เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการเดินทาง 
(20 ลานบาท) 

• โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการขนสงและโครงขาย
คมนาคมในพ้ืนท่ี HDC เพ่ือรองรับการเขาถึงการบริการ
ทางสาธารณสุข (15 ลานบาท) 

• โครงการพัฒนาและบรหิารจดัการขอมูลอัจฉริยะเพ่ือ
สนับสนุนการทองเท่ียว การเกษตร และสาธารณสุขใน
พ้ืนท่ี HDC (18 ลานบาท) 

• โครงการพัฒนาแกน
นําระบบ Community 
Care ( ตามกลุมวัย
เด็ก วัยรุน แรงงาน 
สูงอายุ) (7 ลานบาท)  

       



    • โครงการการขับเคลื่อนนวัตกรรมดานอาชีพ อาหาร และ
การเกษตรตามหลักศาสตรพระราชาสูการพัฒนาชุมชน
และผืนปาอยางยั่งยืน (แมปมโมเดล) (203 ลานบาท/(ม.
พะเยา กรมปาไม กรมอุทยานฯ สปก. กรมธนารักษ 
หนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ พัฒนาชุมชน 

• โครงการพัฒนาระบบการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ํา 
(3.3 ลานบาท) 

• โครงการจดัทําและใชประโยชนขอมูลสารสนเทศ
สาธารณสุขและการศึกษาทองถ่ิน (1 ลานบาท) 

• โครงการพัฒนาระบบและหลักสูตรการศึกษาดานสุขภาพ
ชุมชน สิ่งแวดลอม โอกาสเกิดรายไดและการพัฒนา
หลักสตูรทางการศึกษา (2 ลานบาท) 

• โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมคณุภาพชีวิต (3 ลาน
บาท)* 

• โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการดําเนินงานท่ียั่งยืน (10 
ลานบาท) 

        

 • โครงการพัฒนาศูนย Community Care เพ่ิมคุณภาพชีวิตตนแบบ (15 ลานบาท)        

 

 

  



กรอบเบื้องตนของแผนงานภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เหนือ  ลําดับที ่ 14 

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร พัฒนาเปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง เช่ือมโยงเศรษฐกิจกับประเทศในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมนํ้าโขง 

ยุทธศาสตร อนุรักษและฟนฟูปาตนนํ้าใหคงความสมบูรณ จดัระบบบริหารจดัการนํ้าอยางเหมาะสมและเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเกษตรใหท่ัวถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันอยางยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา 1) อนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศและปาไมในพ้ืนท่ีปาตนนํ้า  
2) พัฒนาการจัดการนํ้าเชิงลุมนํ้าท้ังระบบในลุมนํ้าหลักของภาค และพัฒนาแหลงกักเก็บนํ้าธรรมชาติขนาดใหญท่ีสําคัญเพ่ือใหเกิดความสมดุลท้ังในดานการจัดหา การใช และการอนุรักษ  
3) แกไขปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 

ตัวชี้วัด 1) สัดสวนพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีภาคเหนือ ไมต่าํกวารอยละ 58 ของพ้ืนท่ีภาค 2) จํานวนวันท่ีมีคาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) เกินมาตรฐานของภาคเหนือ ไมเกิน 15 วันตอป 

แผนงาน บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมภาคเหนือ 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 1) ปาตนนํ้า ในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) ปญหาหมอกควัน  จังหวัด เชียงใหม เชียงราย พะเยา แพร นาน ลาํปาง ลําพูน แมฮองสอน และตาก 

แนวทางหลัก การอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศและปาไม การแกไขปญหาหมอกควัน 

 ตนทาง กลางทาง ปลายทาง ตนทาง กลางทาง ปลายทาง 

แนวทางรอง การอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ 
(ปลูก ฟนฟู) 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (รักษา 
ปกปอง) 

ประชาสมัพันธเพ่ือสรางการรับรูและ
ปลูกจิตสํานึกการอนุรักษ 

ปรับเปลีย่นวิธีการเตรียมการเพาะปลูก/ให
ความรู และสรางจิตสํานึก (หามเผา) 

ปองกันและแกไขปญหาเก่ียวกับการเผา เตรียมรองรับผลกระทบจากปญหา
สิ่งแวดลอม  

 
ระบผุลติภณัฑ+พื้นทีเ่ปาหมาย (ถามี) 

• สงเสริมการปลูกปาเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาตน
นํ้า โดยมสีวนรวมจากทุกภาคสวน 

• การฟนฟูปาเสื่อมโทรมใหมีความอุดม
สมบูรณ 

• การทําฝายชะลอนํ้า  
• สงเสริมการปลูกปาในพ้ืนท่ีวางของรัฐ

ตามแนวกันชนและการเช่ือมตอผนืปา 
• ปลูกและฟนฟูปาตามแนวพระราชดําริ 

“ปลูกปา ปลูกคน” 
 

• บริหารจดัการปาชุมชน โดยเนนการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน 

• เสรมิสรางศักยภาพบุคลากรและสราง
เครือขายการมีสวนรวมของชุมชน/พัฒนา
อาสาสมัคร/ประชาชนในการบริหารจัดการ 
เฝาระวังและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศและ
องคความรู เทคโนโลยเีพ่ือการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

• การเรงดําเนินการแกไขปญหาการทับซอน
แนวเขตท่ีดินของรัฐ 
 

• ประชาสมัพันธการรับรูและกระแส
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

• สรางจิตสํานึกในสังคมเพ่ือการอนุรักษ
ปาอยางยั่งยืน 
 

• สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือเปน
ทางเลือกใหกับเกษตรกร โดยเฉพาะชุมชน
ท่ีอยูบนพ้ืนท่ีสูงในภาคเหนือ เชน การใช
เครื่องจักรไถกลบเพ่ือทดแทนการเผา การ
ปลูกถ่ัว การทําปุยหมักแบบไมพลกิกอง 
และการใชนํ้าจลุินทรีย เปนตน 

• พัฒนาองคความรูดานเกษตร และสงเสริม
ใหเกษตรกรปลูกไมเศรษฐกิจท่ีโตเร็วและ
สนับสนุนการปลูกพืชทดแทนท่ีสามารถทํา
รายไดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวในพ้ืนท่ีปา
เพ่ือลดการเผาปาท่ีสอดคลองกับบริบท
ของชุมชน 

• สงเสริมการรับรูวงกวางในระดับชุมชน
เก่ียวกับสาเหตุของหมอกควัน แนว
ทางการเฝาระวัง และการบริหารจัดการ
ขยะ  

• การสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพ่ือน
บานในพ้ืนท่ีชายแดนเพ่ือรวมกันปองกัน
และแกไขปญหาไฟปาหมอกควัน 

• พัฒนาระบบโครงสราง เครือขายความ
รวมมือการทํางานเชิงบูรณาการของ
หนวยงานและชุมชนท่ีเก่ียวของเพ่ือ
อนุรักษฟนฟูดูแลปาไมและการทํา
การเกษตรท่ีลดการเผา 

• จัดทําแผนการจัดการและควบคุมการ
เผาหลังการเก็บเก่ียว 

• การปองกันและแกไขปญหาการบุกรุก
ปา ไฟปา (จัดชุดลาดตระเวร จัดทํา
แนวกันไฟ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ
ปองกันไฟ) 

• สนับสนุนและสงเสริมจัดการการเก็บ
และการกําจัดขยะอยางถูกวิธี 
 

• พัฒนาระบบเฝาระวังสุขภาพ พัฒนา
ระบบบริการทางการแพทย เพ่ือ
รับรองอุบัติภัยหมอกควัน พัฒนาความ
เขมแข็งของชุมชน การใหสุขศึกษา
และประชาสัมพันธแกประชาชน 

• สรางระบบรับแจงเหตุและชาวสาร 
และแจงเตือนการเผา ผานสื่อออนไลน
และเครือขายชุมชน 

• สนับสนุนอุปกรณปองกันอันตรายจาก
หมอกควันแกประชาชน 
 

หนวยงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุขกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  

แผนงาน/โครงการ • โครงการฝายมีชีวิต 
• โครงการการจัดสิ่งแวดลอมอยางมสีวนรวมเพ่ือการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจอยางบูรณา

การอยางยั่งยืน (90 ลานบาท/กรมปาไม กรมอุทยานฯ กรมชลประทาน กระมพัฒนาท่ีดิน 
ททท. พาณิชยจังหวัด หอการคาจงัหวัด ทส. ทสจ. สถานีพัฒนาท่ีดนิ สปก.ชุมชน)  

• โครงการชุมชนตนแบบ ดิน นํ้า ปา ภูมิปญญา อาชีพ ( 90 ลานบาท/กรมปาไม กรม  
อุทยานฯ กรม  ชลประทาน กรม  พัฒนาท่ีดิน ททท. พาณิชยจังหวัด หอการคาจังหวัด 
ทส. ทสจ. สถานีพัฒนาท่ีดิน สปก. ชุมชน) 

 • โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ีสงเสริมคณุภาพชีวิต (3 ลานบาท)* 

 

 


