
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงใหม่

(พ.ศ. 2561 - 2564)
MICE

จังหวัดเชียงใหม่
พฤษภาคม 2561



ค ำน ำ 
การพัฒนาไมซ์ซิตี้  (MICE City) มีจุดมุ่งหมายที่จะยกระดับเมืองต่างๆ ของไทยให้เป็นจุดหมาย

ปลายทางแห่งการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ และ
งานแสดงสินค้านานาชาติ (Preferred MICE Destination) และเป็นการเพ่ิมทางเลือกแก่ผู้จัดงาน อันนับเป็น
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ ซึ่งในปัจจุบันส านักงานส่งเสริมการ
จัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ได้ลงนามกับเมืองหลักใน 5 ภูมิภาคของประเทศให้เป็นเมือง
ไมซ์ซิตี้ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึงการ
เตรียมความพร้อมของเมืองที่มีศักยภาพ เช่น จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งส านักงานส่งเสริมการ
จัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)มุ่งขยายขนาดของตลาดและเพ่ิมคุณภาพการให้บริกา รใน
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ เพ่ือเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศ 

จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นเมืองเป้าหมายให้เป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
เตรียมความพร้อมในการพัฒนา เพ่ือเป็นกลไกและเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ ที่จะ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการจัดการประชุมของประเทศ เพ่ิมรายได้เข้าประเทศ รวมทั้งเพ่ือขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมการจัดประชุมของประเทศไทยให้ก้าวสู่จุดหมายปลายทางในระดับ เอเชีย จึงได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัด โดยบูรณาการข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาและจัดท าข้อมูลยุทธศาสตร์ของไมซ์ซิตี้และ

เมืองที่มีศักยภาพ (City Profile) จังหวัดเชียงใหม่ของส านักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การ

มหาชน) เป็นฐานข้อมูลในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนและ

ด าเนินงานพัฒนาจังหวัดให้มีความพร้อมส าหรับการเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บริบทและแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ่ (พ.ศ.2561-2564)  

 
      เมืองเชียงใหม่มีชื่อที่ปรากฏในต านานว่า "นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่" เป็นราชธานีของ
อาณาจักรล้านนาไทยมาตั้งแต่พญามังรายได้ทรงสร้างขึ้น เมื่อ พ.ศ. 1839 และเมืองเชียงใหม่ได้มีวิวัฒนาการ
สืบเนื่องกันมาในประวัติศาสตร์ตลอดมา เชียงใหม่มีฐานะเป็นนครหลวงอิสระ ปกครองโดยกษัตริย์ราชวงศ์ 
มังราย ประมาณ 261 ปี (ระหว่าง พ.ศ.1839 -2100) ในปี พ.ศ. 2101 เชียงใหม่ได้เสียเอกราชให้แก่
กษัตริย์พม่าชื่อบุเรงนองและได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของพม่านานร่วมสองร้อยปี จนถึงสมัยสมเด็จ 
พระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ได้ทรงช่วยเหลือล้านนาไทย
ภายใต้การน าของพระยากาวิละและพระยาจ่าบ้านในการท าสงครามขับไล่พม่าออกไปจากเชียงใหม่และ  
เมืองเชียงแสนได้ส าเร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนาพระยากาวิละเป็นเจ้าเมือง
เชียงใหม่ ในฐานะเมืองประเทศราชของไทย และมีเชื้อสายของพระยากาวิละ  ซึ่งเรียกว่า ตระกูลเจ้าเจ็ดตน 
ปกครองเมืองเชียงใหม่ เมืองล าพูนและเมืองล าปางสืบต่อมาจนกระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ  
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ปฏิรูปการปกครอง หัวเมืองประเทศราช ได้ยกเลิกการมีเมืองประเทศราช
ในภาคเหนือ จัดตั้งการปกครองแบบมณฑลเทศาภิบาล เรียกว่า มณฑลพายัพ และเมื่อปี พ.ศ .2476  
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจังหวัด เชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นจังหวัด
จนถึงปัจจุบัน  
            ทั้งนี้  ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่  18/2554 เมื่อวันอังคารที่  3 พฤษภาคม 2554
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้จังหวัดเชียงใหม่เป็น “นครที่ เป็นที่สุดแห่งความสง่างาม 
ทางวัฒนธรรม” (Chiang Mai : The Most Splendid City of Culture) และในปี พ.ศ.2559 จะถือเป็นปี
ครบรอบการสถาปนาเมืองเชียงใหม่ อายุครบ 720 ปี   

๑. ข้อมูลทั่วไป 

 ๑.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
   จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทย เส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 
องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
696 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,566,910 ไร่ มีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 69.92% (8,787,656 ไร่) พื้นที่
ทางการเกษตร 12.82% (1,835,425 ไร่) พ้ืนที่อยู่อาศัยและอ่ืนๆ 17.26% (2,167,971 ไร่) 
  ๑.๒ อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนือ       ติดรัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic of the Union  
 of Myanmar) 
ทิศใต้           ติดอ าเภอสามเงา อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   

  ทิศตะวันออก  ติดอ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอแม่สรวย อ าเภอเวียงป่าเป้า 
 จังหวัดเชียงราย อ าเภอเมืองปาน อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง  
 อ าเภอบ้านธิ อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง อ าเภอเวียงหนองล่อง  
 อ าเภอบ้านโฮ่ง อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 
ทิศตะวันตก ติดอ าเภอปาย อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลาน้อย 
 อ าเภอแม่สะเรียงอ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
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 ๑.๓ อาณาเขตชายแดน 
  มีชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยพื้นที่เขตติดต่อ 5 อ าเภอ ได้แก่ 

  อ าเภอแม่อาย : 4 ต าบล ได้แก่ ต าบลแม่อาย ต าบลมะลิกา ต าบลแม่สาว และต าบลท่าตอน
เมืองที่ติดต่อ คือ เมืองยอน รัฐฉาน  

อ าเภอฝาง : 2 ต าบล ได้แก่ ต าบลม่อนปิ่น และต าบลแม่งอน เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านโป่ง    
ป่าแขม เมืองต่วน รัฐฉาน  

อ าเภอเชียงดาว : 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลเมืองนา เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านน้ ายุม เมืองต่วนรัฐฉาน 
อ าเภอเวียงแหง : 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลเปียงหลวง ต าบลเมืองแหง และต าบลแสนไห     

เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านบางใหม่สูง บ้านปางเสือเฒ่า บ้านกองเฮือบิน เมืองต่วน รัฐฉาน 
อ าเภอไชยปราการ: 1 ต าบล ได้แก่ ต าบลหนวงบัว เมืองที่ติดต่อ คือ บ้านโป่งป่าแขม  

เมืองต่วน รัฐฉาน 

 ๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ 

เป็นจังหวัดที่มีสภาพอากาศค่อนข้างเย็นเกือบตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งปี 25.4 องศา
เซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 20.1 องศาเซลเซียส          
มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,100 - 1,200 มิลลิเมตร สภาพภูมิอากาศจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภายใต้อิทธิพลมรสุม  
2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแบ่งภูมิอากาศออกเป็น 3 ฤดู ได้แก่     
๑) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ๒) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึง
กลางเดือนกุมภาพันธ์  และ ๓) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

 ๑.๕ การคมนาคม 

การคมนาคมทางบก รถยนต์ รถไฟ รถโดยสารสาธารณะ รถแท็กซ่ีเชียงใหม่ จักรยานสาธารณะ  
รถสาธารณะประเภทอ่ืน  

การคมนาคมทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่มีสนามบินนานาชาติ ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3  
ของประเทศ รองจากสนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีสายการบิน
ที่ให้บริการภายในประเทศจ านวน 7 สายการบินและมีสายการบินระหว่างประเทศจ านวน 23 สายการบิน 
โดยมีเส้นทางการบินในประเทศจ านวน 13 เส้นทางบิน และเส้นทางการบินระหว่างประเทศจ านวน  
19 เส้นทางบิน 

2. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ   

 2.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ 
ในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่า 217,951 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้น

จาก ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 15,637 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 202,314 ล้านบาท) ในขณะที่
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP per capita) ปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 126,976 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2557 มูลค่า จ านวน 9,453 ล้านบาท (ปี พ.ศ. 2557 มีมูลค่า 117,523 บาท) นอกจากนี้ มูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557  มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น
ผลมาจากรายได้จากการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร การขนส่งคมนาคม  
การบริการด้านสุขภาพ  
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โครงสร้างทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2558 ขึ้นอยู่กับภาคนอกเกษตรร้อยละ 
77.51 (168,953 ล้านบาท) และภาคเกษตรร้อยละ 22.48 (48,999 ล้านบาท) โดยสาขาการผลิตที่มี
บทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจของจั งหวัด ได้แก่  อันดับ  1 สาขาเกษตรกรรม การล่าสัตว์และป่าไม้ 
ร้อยละ 22.38 อันดับ 2 สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ8.34 อันดับ 3 สาขาการขายส่ง การขายปลีกฯ 
ร้อยละ 13.61 อันดับ 4 สาขาอุตสาหกรรม ร้อยละ7.69  อันดับ 5 สาขาตัวกลางทางการเงิน ร้อยละ 7.56 
อันดับ 6 สาขาการศึกษาร้อยละ 8.37 อันดับ 7 สาขาบริหารราชการฯ ร้อยละ 5.73 อันดับ 8 สาขา 
การขนส่งฯ ร้อยละ 5.73 และสาขาอ่ืนๆ ร้อยละ 19.48 

โดยในปี พ.ศ. 2558 หากเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 จะเห็นได้ว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์ลดลงจาก
ปีก่อน จ านวน 3,265 ล้านบาท โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์สาขาโรงแรมและภัตตาคารลดลงอย่างเห็นได้ชัด  
และสาขาอุตสาหกรรม สาขาและหินการท าเหมืองแร่และหิน รวมไปถึงสาขาอ่ืนๆ (การประมง, การไฟฟ้าฯ, 
การก่อสร้าง, บริการด้านอสังหาริมทรัพย์, บริการด้านสุขภาพ, การให้บริการชุมชน, ลูกจ้างในครัวเรือนส่วน
บุคคล) ลดลงตามมาด้วย 

2.2  เศรษฐกิจรายสาขา 

ภาคการท่องเที่ยวและบริการ 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้งในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์ที่งดงาม ศิลปกรรม วรรณคดี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี 
มีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวล้านนา มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีร้านอาหาร โรงแรม บูติค รีสอร์ท
และโฮมสเตย์ที่มีชื่อเสียงเป็นจ านวนมาก จึงเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนท าให้
เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวส าคัญระดับโลก  
  สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่   ประกอบด้วย 

1) สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวมา
เยือน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อาจจะเป็นความงดงามหรือความแปลกตาของสภาพธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น 
ดอยอ่างข่าง ดอยปุย ขุนช่างเคี่ยน น้ าตกห้วยแก้ว น้ าตกมณฑาธาร ห้วยตึงเฒ่า น้ าพุร้อนสันก าแพง น้ าตกตาด
หมอก อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ น้ าตกแม่ยะ กิ่วแม่ปาน เป็นต้น 

2) สถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม บนพ้ืนฐานวัฒนธรรม ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ 
และประวัติศาสตร์อันยาวนาน ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านท าร่มบ่อสร้าง ชุมชนวัดเกตการาม พิพิธภัณฑ์ชาวเขา  
วัดกู่เต้า วัดอุโมงค์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นต้น 

3) สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญและคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศาสนา รวมถึงสถานที่หรืออาคารสิ่งก่อสร้างที่มีอายุเก่าแก่หรือเคยมีเหตุการณ์
ส าคัญเกิดข้ึนในประวัติศาสตร์ ตัวอย่างเช่น อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เวียงกุมกาม อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เป็นต้น 

4) สถานที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ตัวอย่างเช่น สวนสัตว์เชียงใหม่ ถนนคนเดินวัวลาย 
ถนนคนเดินท่าแพ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นต้น 

รางวัลด้านการท่องเที่ยว 
1) ปี พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “Best Destination” เมืองท่องเที่ยว

ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจีน และงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรางวัล “Flower 
Festival of The year” โดยได้รับการคัดเลือกจาก International Garden Tourism Network ของยุโรป 

2) ปี พ.ศ. 2559 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมากที่สุด
ในโลก (World’s Best Awards) ของนิตยสารทราเวล แอนด์ เลซเซอร์ (สหรัฐอเมริกา) มีทั้งหมด 25 อันดับ         
ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 1 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 2 ของโลก โดยมีประเด็น
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การชี้วัด อาทิ สายการบิน ความสะดวกสบาย โรงแรม มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน รวมไปถึงความพร้อม
ของผู้ประกอบการท่องเที่ยว สามารถใช้ภาษาสื่อสาร แนะน าเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก ได้เป็นอย่างด ี

3) ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล “World’s Best Cities” เมืองน่า
ท่องเที่ยวอันดับ 3 ของโลก จากการจัดอันดับของนิตยสาร Travel and Leisure และรางวัล “Asia Best 
Cities” อันดับหนึ่งของเอเชีย จากการจัดอันดับของนิตยสาร Travel and Leisure 

- จ านวนนักท่องเที่ยว 
ในปี  พ.ศ. 2559 มีนักท่องเที่ ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่จ านวน 9,623,958 คน  

แยกเป็นชาวไทย 6,721,819 คน (ร้อยละ 69.84) ชาวต่างประเทศ 2,902,139 คน (ร้อยละ 30.15) 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2558 จ านวน 337,651 คน (ร้อยละ 2.06) โดยมีค่าเฉลี่ยการเติบโตของจ านวนนักท่องเที่ยว
รวม 5 ปี เท่ากับร้อยละ 19.8 โดยชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่ 5 อันดับแรก ได้แก่ 
นักท่องเที่ยวประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ และ ประเทศฝรั่งเศส ตามล าดับ 
โดยอัตรานักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่มายังจังหวัดเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2559 เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2558 ถึง 
ร้อยละ 30.05 

- รายได้จากการท่องเที่ยว 
ในปี 2559 นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเชียงใหม่สร้างรายได้แก่จังหวัด 90,137 ล้านบาท  

ซึ่งแยกเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 56,317 ล้านบาท (ร้อยละ 62.47) และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 33,919 
ล้านบาท (ร้อยละ 37.63) เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 จ านวน 7,567 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 4.38 และเพ่ิมขึ้น
จากปี 2555 ร้อยละ 67.34 โดยมีค่าเฉลี่ยการเพ่ิมข้ึนของรายได้รวมทั้ง 5 ปี เท่ากับร้อยละ 55.77 

ภาคการเกษตร 
จังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมด 12,566,911 ไร่  โดยเป็นพ้ืนที่การเกษตรประมาณ 

1,830,291 ไร่ สามารถแยกเป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว 541,320ไร่ (ร้อยละ 29.6) ปลูกพืชไร่ 209,844 ไร่  
(ร้อยละ 11.5) ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น 708,057 ไร่ (ร้อยละ 38.7) ปลูกสวนผักและไม้ดอก 122,875  
ไร่ (ร้อยละ 6.7) และอ่ืนๆ 248 ,195ไร่ (ร้อยละ 13.6) อีกทั้งยังมีครัวเรือนภาคการเกษตรจ านวน 
203,292 ครัวเรือน แบ่งเป็น 3 ลักษณะการท าเกษตร ได้แก่ การเพาะปลูกพืช 129 ,095 ครัวเรือน 
การเลี้ยงปศุสัตว์ 93,800 ครัวเรือน และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในพ้ืนที่น้ าจืด 2 ,867 ครัวเรือน ถือว่ามีผู้ถือ
ครองท าการเกษตรเป็นอันดับที่ 15 ของประเทศ 

จังหวัดเชียงใหม่ มีผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรที่ส าคัญหลายชนิด ผลิตภัณฑ์ด้านพืช ประกอบด้วย 
ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ล าไย ลิ้นจี่ หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ่ ผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ ประกอบด้วย โคนม       
โคเนื้อ สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ และผลิตภัณฑ์ด้านประมง ประกอบด้วย ปลานิล  

ภาคอุตสาหกรรม 
มูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2558 มีมูลค่า 21,959 

ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2557 จ านวน 405 ล้านบาท (ปี พ.ศ.2557 มีมูลค่า 22,394 ล้านบาท) โดย
สาขาที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ สาขาอุตสาหกรรม (16,779 ล้านบาท) รองลงมา คือ สาขาการไฟฟ้าแก๊สและ 
การประปา (4,068 ล้านบาท) และสาขาที่มีมูลค่าต่ าสุด ได้แก่ สาขาการท าเหมืองแร่และเหมืองหิน (1,142 
ล้านบาท) นอกจากนี้ ข้อมูลจากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานความเคลื่อนไหวการลงทุน
อุตสาหกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2560 พบว่า มีโรงงานแจ้งประกอบกิจการจ านวนทั้งสิ้น  
1,600  โรงงาน เงินลงทุนรวม 33,024 ล้านบาท และมีจ านวนคนงาน 40,575 คน โดยกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่มีการลงทุนมากที่สุด 3 อันดับแรกของจังหวัด ได้แก่  ๑) กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอ่ืน ๆ ประกอบด้วย  
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การผลิตเกี่ยวกับการผลิตจ าหน่ายและส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์ เครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องทองลงหิน เครื่องถม 
เครื่องเขิน เครื่องประดับ การผลิตลูกปัดแก้ว การผลิตของเล่นจากไม้ ห้องเย็นและห้องแช่แข็งเพ่ือเก็บพืช ผัก 
ผลไม้ การโม่ บด หรือย่อยหิน การซักอบรีด เสื้อผ้า ผ้าคลุมเตียง ผ้าห่ม เป็นต้น  ๒)กลุ่มอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์จากพืช ประกอบด้วย กิจการเกี่ยวกับการสีข้าว บ่มและอบใบยาสูบ อบเมล็ดพืชทุกชนิดและอบ
พืชผลทางการเกษตร การคัดแยกเมล็ดพืช ล้าง คัดแยกขนาดและเคลือบผิวส้ม เป็นต้น และ ๓)อุตสาหกรรม
อาหาร ประกอบด้วย การผลิตเกี่ยวกับการแปรรูปผักและผลไม้ การแช่-แข็งทุกชนิด ผลิตและจ าหน่ายเบเกอรี่ 
อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตน้ าแข็ง ผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง การถนอมพืชหรือผลไม้ เป็นต้น  

ภาคการค้าการลงทุน 
  ใน 9 เดือนแรก (ม.ค. - ก.ย.) ของปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนค าขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด มีจ านวน 50 โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 10,445 ล้านบาท จะก่อให้เกิดการ
จ้างงานทั้งสิ้น 3 ,224 คน ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทกิจการ ได้แก่ ๑) หมวดเกษตรกรรมและผลิตผล
การเกษตร  ๒) หมวดบริการและสาธารณูปโภค  ๓) หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
๔) หมวดอุตสาหกรรมเบา และ ๕)  หมวดผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง  

การค้าชายแดน 
จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสองจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่มีพ้ืนที่ชายแดน

ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยอีกจังหวัดคือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีพ้ืนที่ชายแดนกับสหภาพเมียนมาร์เช่นกัน 
โดยจังหวัดเชียงใหม่มีแนวทางการวางอุทยานโลจิสติกส์ (Logistics Parks) ให้รองรับการขยายตัวของเมือง   
2 มิติ คือ การจัดสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการบิน (Aviation Hub) และ 
การพัฒนายกระดับจุดผ่อนปรนทางการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร ณ จุดผ่อนปรนกิ่วผาวอก ณ ต าบลเมืองนะ 
อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมียุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงกับภูมิภาคที่ส าคัญ 2 แห่ง คือ อนุภูมิภาค 
ลุ่มน้ าโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) และกลุ่มประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาค 
"ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ" (Bay of Bengal 
Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) ผ่ าน ทางสห ภาพ
เมียนมาร์ จากการค้ากับประเทศสหภาพเมียนมาร์ในปี 2540 หลังจากมีการเปิดด่านอย่างเป็นทางการเมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2540 โดยมีมูลค่ารวม 182.76 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนประมาณ 7.27 เท่า เกินดุล
การค้า 34.3 ล้านบาท การค้าชายแดนกับประเทศเมียนมาร์มีมูลค่าการส่งออกสูงกว่ามูลค่าการน าเข้า  
ปี 2541 มีมูลค่าการค้ารวม 339.85 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากก่อน คิดเป็นร้อยละ 85.96 เกินดุลการค้า 
137.08 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการส่งออก 238.46 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 120 สินค้า
ส่งออกที่ส าคัญได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง รถแทรกเตอร์ (ส่งออกไปใช้งานชั่วคราว) รถจักรยานยนต์ เป็นต้น  
ส่วนการน าเข้ามีมูลค่า 101.384 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 36.58 สินค้าน าเข้าที่ส าคัญ 
ได้แก่ ไม้สัก ไม้เต็ง และไม้รังที่ยังไม่ได้แปรรูป เครื่องจักรและเครื่องจักรกล เป็นต้น  จนกระทั่งในปี 2545  
มีการสั่งปิดด่าน เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2545 ส่งผลให้ภาวะการค้าซบเซาลง  

ในช่วงที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีความพยายามในการผลักดันการยกระดับจุดผ่อนปรนกิ่ว
ผาวอก และจุดผ่อนปรนบ้านหลักแต่ง เป็นด่านถาวรเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดน การเชื่อมโยง
การค้าการลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภาคเหนือตอนบนไปยังประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศใน
กรอบอนุภูมิภาคต่อไป  
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ผลิตภัณฑ์ชุมชน  
จังหวัดเชียงใหม่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย มีการต่อยอดพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง  

มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยอย่างสร้างสรรค์ และมีการผลิตสินค้าหัตถอุตสาหกรรมที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว หรือที่เรียกว่า “อัตลักษณ์ล้านนา” เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องปั้นดินเผา ไม้แกะสลัก การนวด
แผนไทย ที่สามารถท าตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ น าไปสู่การจ้างงาน และการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่สามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่าย OTOP จ านวน 
7,365,119,341 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2557 ทีม่ีมูลค่า 6,639,715,516 บาท ถึง 725,403,825 
บาท และในปี พ.ศ. 2559 มียอดจ าหน่าย OTOP จ านวน 7,028,841,682 บาท มีผู้ประกอบการ OTOP 
ที่ลงทะเบียนในปี พ.ศ. 2559 จ านวนทั้งสิ้น 1,188 ราย รวมมีจ านวนผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งสิ้น 3,347 
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถจ าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้  1) ประเภทอาหาร จ านวน 550 ผลิตภัณฑ์  
2) ประเภทเครื่องดื่ม จ านวน 273 ผลิตภัณฑ์ 3) ประเภทผ้า และเครื่องแต่งกาย จ านวน 1,097 ผลิตภัณฑ์ 
4) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จ านวน 985 ผลิตภัณฑ์ และ 5) ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
จ านวน 442 ผลิตภัณฑ์ 

 

3. ข้อมูลด้านสังคมและความม่ันคง 

3.1 ข้อมูลการปกครอง/ข้อมูลประชากร 
จังหวัดเชียงใหม่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 25 อ าเภอ 204 ต าบล และ 2,066 หมู่บ้าน 

ประชากร ๑,๗๔๖,๘๔๐ คน  เป็นชาย ๘๔๗,๕๒๑ คน และหญิง ๘๙๙,๓๑๙ คน  (ข้อมูล ณ มกราคม ๒๕๖๑) 

3.2 ข้อมูลส่วนราชการ/หน่วยงาน 
ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย หน่วยงานบริหาร

ราชการส่วนกลาง จ านวน 166 แห่ง  หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค จ านวน 34 แห่ง และหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น จ านวน 211 แห่ง แบ่งเป็น องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 แห่ง เทศบาลนคร 
จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 4 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 116 แห่ง และองค์การบริหาร        
ส่วนต าบล จ านวน 89 แห่ง 

3.3 ข้อมูลด้านการศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่มีสถานศึกษา ปีการศึกษา 255๙ รวมทั้งสิ้น 781 แห่ง โดยแยกเป็นระดับ

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีจ านวนครู/อาจารย์ รวมทั้งสิ้น 14,990 คน และมี
จ านวนนักเรียน/นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 287,569 คนซึ่งหากเทียบอัตราส่วนระหว่างครู ต่อนักเรียน นักศึกษา 
เป็น 1 : 19  

3.4 ข้อมูลด้านศาสนา 

 จังหวัดเชียงใหม่ มีศาสนสถานประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในทุกอ าเภอ รวมทั้งสิ้น 1,368 แห่ง 
จ าแนกเป็น วัด จ านวน  858 แห่ง และส านักสงฆ์ จ านวน 510 แห่ง โดยมีศาสนบุคคลที่ด าเนินการพิธีทาง
ศาสนา ทั้งหมด 11,682 รูป ประกอบด้วย พระภิกษุ 6,340 รูป และสามเณร 5,342 รูป 
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3.5 ข้อมูลด้านวัฒนธรรม 

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัด 
จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจั งหวัด รวมทั้ งสิ้น 1 ,073 แห่ง 

ประกอบด้วย ศูนย์วัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุด หอจดหมายเหตุ และแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมอื่นๆ ที่ส าคัญ  

ขนบธรรมเนียมประเพณีส าคัญของจังหวัด 
จังหวัดเชียงใหม่ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญของจังหวัด อาทิ ประเพณีตานหลัวหิงไฟ

พระเจ้า /วัดป่ายางหลวงหรือวัดป่าแดด ประเพณีปอยหลวง, ปอยน้อย ประเพณีปีใหม่เมือง, ประเพณีสืบชะตา 
บ้าน ประเพณีปอยส่างลอง งานสืบสานต านานไทลื้อ พิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์
ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพ /ลานครูบาศรีวิชัย-วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประเพณีสรงน้ ารอยพระพุทธบาท  
วัดพระบาทตะเมาะ ประเพณีเข้าอินทขิล /วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประเพณีสืบชะตาเมือง 
/ประตูเมือง ๕ ประตูและ สี่แจ่งเวียง ประเพณีวันเข้าพรรษา, ประเพณีคนเฒ่าเข้าวัดจ าศีล  ประเพณี 
ปุพพเปตพลปีระเพณีวันออกพรรษา ประเพณีเดือนยี่เป็ง งานแอ่วเฮือน เยือนพญา 

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีที่ส าคัญและมีชื่อเสียงของจังหวัด 
- ด้านหัตถกรรม/ช่างฝีมือ ได้แก่ เครื่องประดับเงิน (ชนเผ่า), งานใบตอง, ทอเสื่อกก, เครื่อง

เคลือบศิลาดล, ขันแดง, ปั้นน้ าต้น, ทอผ้า (ผ้าฝ้ายทอมือ), ทอผ้าไหมสันก าแพง, ทอผ้าไทยลื้อ บ้านลวงใต้,  
ทอตุง, ผ้าทอกะเหรี่ยง, จักสานหวาย, ผ้าทอตีนจก (ลายน้ าท่วม), จักสานไม้ไผ่, ลงรักปิดทอง, ปั้นตุ๊กตายิ้ม, 
บายศรี, เครื่องดนตรีพ้ืนเมือง สะล้อ ซึง ขลุ่ย, ตัดตุง, ร่มสันก าแพง, ปิ่นปักผมทโบราณ, ท าปราสาท, ต้องลาย
กระดาษ ฯลฯ 

- ด้านอาหาร ได้แก่ ข้าวแตน, น้ าพริกคั่วทราย,  ถั่วเนาแค๊บ, น้ าปู๋และถั่วเน่าเมอะ, ไส้อ่ัว, 
ผลิตภัณฑ์จากกล้วย, ขนมวงน้ าอ้อย, ข้าวเงี้ยว, ข้าวซอย, ขนมจีนน้ าเงี้ยว, ลาบ (หมู/เนื้อ) ฯลฯ 

- ด้านศิลปะการแสดงและดนตรี ได้แก่ การขับซอ, กลองสะบัดชัย, กลองชัยมงคลพ่อครู
มานพ, ยาระนะ (ศิลปินแห่งชาติ), ฟ้อนก๋ายลาย, การขับลื้อ, ฟ้อนลื้อ, ฟ้อนเล็บ, ฟ้อนไทเขิน, สะล้อ ซึง, ลิเก
ไทใหญ,่ ฟ้อนนกกิ่งกะหร่า (ก้านก ก้าโต) ฯลฯ 

 3.6 ข้อมูลด้านสาธารณสุข 

จังหวัดเชียงใหม่มีสถานบริการด้านสาธารณสุขประเภทที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 48 แห่ง       
6,301 เตียง จ าแนกเป็นประเภทบริการทั่วไป 42 แห่ง และประเภทบริการเฉพาะโรค จ านวน 6 แห่ง        
ในจ านวนนี้ เป็นสถานบริการสาธารณสุขแยกตามสังกัด ได้แก่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 24 แห่ง นอกสังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 5 แห่ง สังกัดกระทรวงอ่ืนๆ 5 แห่ง และสังกัดเอกชน 14 แห่ง โดยมี
บุคลากรทางด้านสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 2,885 คน จ าแนกเป็น แพทย์ 451 คน พยาบาลวิชาชีพ 2,081 
คน ทันตแพทย์ 133 คน และ เภสัชกร 220 คน 

 3.7 ข้อมูลด้านแรงงาน 

ประชากรและก าลังแรงงาน  
ปี พ.ศ. 2560 ในไตรมาส 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) พบว่า มีประชากรอายุ

ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 1,461,141 คน ผู้อยู่ในก าลังแรงงาน จ านวน 1,001,443 คน ผู้มีงานท า 
จ านวน 982,142 คน และผู้ว่างงาน จ านวน 18,792 คน และผู้ก าลังแรงงานที่รอฤดูกาล จ านวน 508 คน         
ผู้มีงานท าในจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเกษตรกรรม มีจ านวน 339,651 คน หรือร้อยละ 34.58 และท างาน       
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นอกภาคเกษตรกรรม จ านวน 642,491 คนหรือร้อยละ 65.42 ของผู้มีงานท าทั้งจังหวัด โดยมีประเภทการ
ท างานด้านเกษตรกรรมการล่าสัตว์ และการประมงมีจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 34.25 หรือจ านวน 336,392 
คน รองลงมาคือ กิจกรรมการขายส่งการขายปลีกร้อยละ 15.92 จ านวน 156,403 คน และผู้มีงานท าส่วน
ใหญ่มีการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาจ านวน 367,195 คนหรือร้อยละ 25.13 ของจ านวนประชากรที่มีอายุ 
15 ปีขึ้นไป 

การว่างงาน  
จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ว่างงาน จ านวน 18,792 คนหรือมีอัตราการว่างานร้อยละ 1.88 

แรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้ท างาน ซึ่งในไตรมาสนี้เพ่ิมขึ้นจากไตร
มาสก่อนหน้าเล็กน้อย มีจ านวน 63,996 คน ในจ านวนนี้แรงงานต่างด้าวตามมาตราเก้า (ชั่วคราวทั่วไป) 
จ านวน 5,227 คนหรือร้อยละ 8.17 ตามมาตรา 12 ส่งเสริมการลงทุน (BOI) จ านวน 704 คนหรือร้อยละ
หนึ่ง การน าเข้าแบบ MOU จ านวน 1357 คนหรือร้อยละ 2.12 พิสูจน์สัญชาติจ านวน 56,709 คนหรือร้อย
ละ 88.61 ส าหรับแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี (บัตรสีชมพู คสช.) เป็นแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้มา
ท างานเป็นชั่วคราวสามสัญชาติ ได้แก่ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เพ่ือทดแทนการขาดแคลนแรงงานในจังหวัด
เชียงใหม่ ช่วงไตรมาส 3 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) มีจ านวน 30,268 คน จ าแนกเป็นสัญชาติ
เมียนมาร์ มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 98.26 จ านวน 29,741 คน สัญชาติลาวร้อยละ 1.14 (จ านวน 
190 คน) และสัญชาติกัมพูชาร้อยละ 0.89 (จ านวน 354 คน) นอกจากนี้พบว่ามี รายงานประเภทชนกลุ่ม
น้อย (มาตรา 13 ) จ านวน 23,206 คน 

การคุ้มครองแรงงาน  
จากการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้นจ านวน 306 แห่ง พบว่า  มีลูกจ้างที่ผ่านการตรวจ 

จ านวนทั้งสิ้น 12,104 คน สถานประกอบการที่ตรวจ พบว่า เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กที่มี จ านวน
ลูกจ้าง 5-6 คนจ านวน 77 แห่ง อยู่ที่ร้อยละ 25.16 โดยสถานประกอบการส่วนใหญ่ร้อยละ 105.56  
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายซึ่งสถานประกอบการที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 17.65 

การเลิกจ้างแรงงาน  
สถานประกอบกิจการที่เลิกกิจการและลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างในจังหวัดเชียงใหม่ และไตรมาส 3 

(เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560) พบว่า สถานประกอบการที่เลิกกิจการ มีจ านวน 27 แห่ง ลูกจ้างถูก 
เลิกจ้าง จ านวน 21 คน ส่วนใหญ่เป็นสถานประกอบการขนาดเล็กหนึ่งถึงสี่คน มีจ านวน 26 แห่ง มีลูกจ้าง 
ถูกเลิกจ้างจ านวน 15 คน ทั้งนี้ มีจ านวนสถานประกอบการหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวจ านวน 20 แห่ง
ลูกจ้างถูกเลิกจ้างจ านวน 80 คน 

 3.8 ความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง  

     จังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ เมืองพ่ีเมืองน้องกับนคร และเมืองต่างๆ             
ในต่างประเทศ ดังนี้ 

เทศบาลนครเชียงใหม่  
 - ปี พ.ศ.2532 ได้ลงนามบันทึกมิตรภาพกับ เมืองอูโอซุ จังหวัดโทยามา ประเทศญี่ปุ่น 

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 
 - ปี พ.ศ.2546 ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์กับ หอการค้าสภาอุตสาหกรรมเมืองจิตตะ

กอง ประเทศบังคลาเทศ (หอการค้าคู่มิตร) 
 - ปี พ.ศ.2549 ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์กับ หอการค้าเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส 

(บันทึกความร่วมมือระหว่างหอการค้า)  
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 - ปี พ.ศ. 2558 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการค้าระหว่างกันกับหอการค้าเมืองตอง
ยี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 - ปี พ.ศ. 2558 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการค้าระหว่างกันกับหอการค้าเมืองท่า
ขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 - ปี พ.ศ. 2558 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการค้าระหว่างกันกับหอการค้าเมือง
เชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 - ปี พ.ศ. 2558 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงสนับสนุนและกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
ในการร่วมพัฒนาด้านการค้าและด้านธุรกิจกับ หอการค้าเมืองสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย 

 - ปี พ.ศ. 2558 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการค้าระหว่างกันกับหอการค้าเมือง
มัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังเป็นที่ตั้งของสถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานกงสุลใหญ่
กิตติมศักดิ์ สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆ ดังนี้ 

ประเภท ประเทศ 
สถานกงสุลใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 

สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจ าเชียงใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

สถานกงสุลจังหวัดเชียงใหม่ สถานกงสุลอินเดียประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลีประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ออสเตรเลียประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรียประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรสวีเดนประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเฮลเลนิกประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเกาหลีประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สหราชอาณาจักรประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเช็กประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฟินแลนด์ประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สมาพันธรัฐสวิสประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์แคนาดาประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐโปรตุเกสจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์เปรูประจ าจังหวัดเชียงใหม่ 
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3.9 ความม่ันคง 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน พ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ยังต้อง

เผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงประเทศและของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง และมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เช่น ปัญหาการค้ายาเสพติด ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
กฎหมาย ปัญหาแรงงานต่างด้าวทั้งในและนอกระบบ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยว ปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาด้านสาธารณสุข โรคระบาด
ติดต่อ การบุกรุกท าลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ  เป็นต้น ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม รวมถึง ปัญหาความขัดแย้ง
และความแตกแยกทางความคิดของคนภายในสังคมที่เกิดจากสถานการณ์ด้านการเมือง ความขัดแย้งของกลุ่ม
ผลประโยชน์ที่ก่อให้เกิดปัญหาความมั่นคงภายใน รวมทั้งสภาพแวดล้อมของปัญหาความมั่นคงที่เกิดจาก
ผลกระทบและการขยายตัวของปัญหาความมั่นคงจากประเทศเพ่ือนบ้านและสังคมโลกในปัจจุบัน 

4. ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

4.1 ทรัพยากรธรณี 
จังหวัดเชียงใหม่มีการผลิตแร่ธาตุที่ส าคัญ 8 ชนิด ได้แก่ ถ่านหิน เฟลด์สปาร์ แมงกานีส ดีบุก      

ดินขาว ฟลูออไรด์ และแร่หิน นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีแหล่งทรัพยากรธรณีที่ส าคัญ เช่น แหล่ง
ปิโตรเลียม อ าเภอฝางนอกจากนี้ยังมีสภาพธรณีวิทยาที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดอีกหลายแห่ง เช่น บ่อน้ าพุ
ร้อน อ าเภอสันก าแพง โป่งเดือด อ าเภอแม่แตง และบ่อน้ าแร่ธรรมชาติ อ าเภอแม่ริม เป็นต้น 

4.2 ทรัพยากรป่าไม้  
จังหวัดเชียงใหม่มีป่าไม้หลายประเภท ประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณป่าเต็ง

รัง และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขา และป่าแดง เป็นต้น พ้ืนที่ป่าไม้ ประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ สวนป่า และป่า
ฟ้ืนฟูตามธรรมชาติ โดยมีพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ 12,222,395.87 ไร่ (พ้ืนที่ป่าตามกฎกระทรวง) 
คิดเป็นร้อยละ 69.93 ของพ้ืนที่ทั้งจังหวัด แบ่งเป็นป่าสงวนแห่งชาติ  จ านวน 25 แห่ง อุทยานแห่งชาติ 14 
แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ–ปุย  อุทยานแห่งชาติแม่ปิง อุทยาน
แห่งชาติออบหลวง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง อุทยานแห่งชาติศรีลานนา อุทยานแห่งชาติ แม่ตะไคร้ อุทยาน
แห่งชาติขุนขาน อุทยานแห่งชาติแม่วาง อุทยานแห่งชาติแม่โถ อุทยานแห่งชาติผ้าห่มปก อุทยานแห่งชาติออ
บขาน อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาอุทยานแห่งชาติ ผาแดง และมีวนอุทยานแห่งชาติ  2 แห่ง คือ วนอุทยาน
แห่งชาติน้ าตก บัวตอง-น้ าพุเจ็ดสี และวนอุทยานแห่งชาติดอยเวียงแก้ว อีกทั้งยังมีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
จ านวน 4 แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า อีกจ านวน 1 แห่ง 

4.3 ทรัพยากรน  า  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้ าปิง มีเขื่อนภูมิพลเป็นเขตแบ่งลุ่มน้ าปิง

ตอนบนและลุ่มน้ าปิงตอนล่าง จังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติประกอบด้วย แม่น้ า ล าคลอง หนอง และบึง
ธรรมชาติหลายแห่ง ส าหรับแม่น้ าท่ีส าคัญๆ ของจังหวัดเชียงใหม่มี 8 สายด้วยกัน คือ 

- แม่น  าปิง เป็นแม่น้ าสายใหญ่และยาวที่สุดประมาณ 1601 กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่บริเวณหมู่
บ้านเมืองงายของทิวเขาแดนลาวติดพรมแดนตอนเหนือไหล่ผ่านกลางเมืองเชียงใหม่ 

- แม่น  าฝาง อยู่ในเขตอ าเภอฝาง เป็นแม่น้ าที่ไหลย้อนขึ้นไปทางทิศเหนือ ต้นน้ าเป็นล าธาร
หลายสายไหลมารวมกันจากตอนใต้สุดของอ าเภอฝาง 

- แม่น  าแม่แตง ต้นน้ าเกิดจากห้วยล าธารต่างๆ เขตต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง ไหลมา
รวมกันกับน้ าแม่คองในท้องที่อ าเภอเชียงดาว กลายเป็นล าน้ าแม่แตงไหลผ่านอ าเภอแม่แตง  
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- แม่น  าแม่งัด ต้นน้ าเกิดจากห้วยล าธารจากภูเขาซึ่งล้อมรอบตัวอ าเภอพร้าว เกิดแม่น้ าสายนี้
ไหล่ผ่านอ าเภอดอยสะเก็ดบรรจบกับแม่ก๋น แม่คาว ไหลบรรจบแม่น้ าปิงที่อ าเภอสันป่าตอง  

- แม่น  าแม่กวง ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาบริเวณบ้านยางนาน้อยไหลผ่านอ าเภอดอยสะเด็ด 
สันทรายและอ าเภอสารภี อ าเภอเมืองล าพูน แล้วไหลมาบรรจบกับแม่น้ าปิงบริเวณบ้านสบทา จังหวัดล าพูน 

- แม่น  าแม่ขาน ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาบริเวณบ้านแม่ขานใหญ่ อ าเภอสะเมิง ไหลผ่านทุ่ง
นาบริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอสันป่าตอง ไหลบรรจบแม่น้ าปิงบริเวณบ้านท่ามะโอ 

- แม่น  าแม่กลาง ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาดอยอินทนนท์ หรือดอยอ่างกา ในเขตอ าเภอ
จอมทอง แล้วไหลผ่านตัวอ าเภอจอมทองลงสู่แม่น้ าปิง 

- แม่น  าแม่แจ่ม ต้นน้ าเกิดอยู่บนเทือกเขาสาขาของดอยหัวช้างในเขตอ าเภอแม่แจ่มไหลมา
รวมกับล าธารอื่นๆ ในเขตบ้านม่วงป้อง กลายเป็นแม่น้ าแม่แจ่ม 

4.4 ระบบชลประทาน 
จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ าจ านวนมากทั้งโครงการขนาดใหญ่ โครงการขนาด

กลาง โครงการขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ าด้วยไฟฟ้า ซึ่งโครงการเหล่านี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรมเจ้าท่า กรมโยธาธิการ
และผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนโดยแยกเป็น 

โครงการขนาดใหญ่ประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่  1) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่แตง 
อ าเภอแม่แตง 2) โครงการเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ าเภอแม่แตง  3) โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาแม่กวง 
อ าเภอดอยสะเก็ด  

โครงการขนาดกลาง จ านวน 31 แห่ง อาทิ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ฝายแม่สาว  
ฝายพญาค า อ่างเก็บน้ าห้วยแก้ว อ่างเก็บน้ าห้วยหยวก ฝายแม่สาว อ่างเก็บน้ าบ้านแม่ตะไคร้ เป็นต้น  

โครงการชลประทานขนาดเล็ก มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 311 แห่ง พื้นที่ 410,178 ไร่ประกอบด้วย 
โครงการที่มีระบบจ านวน 80,850 ไร่ และโครงการที่ไม่มีระบบ 329,328 ไร่ 

โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 322 แห่ง ประกอบด้วย 
อ่างเก็บน้ า 73 แห่ง ฝายทดน้ า 155 แห่ง และอาคารอ่ืนๆ 104 แห่ง  
 
๕. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2561 – 2564) 

5.1 การวิเคราะห์ประเด็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ 4 มิติ 
1. มิติการพัฒนาแบบท่ัวถึง 

     ตัวชี้วัดในมิติการพัฒนาแบบทั่วถึงของจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่สูงกว่าค่ากลางประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน ร้อยละ 6.74 ต่ ากว่าค่ากลางของประเทศที่ร้อยละ 3.69 (ค่ากลาง 
ของประเทศ คือ 10.43) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนมากขึ้น ส่งผลให้มีชีวิต     
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ขณะที่ผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน ร้อยละ 32.40 เทียบกับค่ากลาง
ประเทศที่ร้อยละ 18.76 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมที่เข้มแข็ง หากมองใน
เรื่องของการบริการทางด้านสุขภาพ จะเห็นได้ว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดีใน
ด้านสาธารณสุข คือ สัดส่วนแพทย์ต่อประชากรของจังหวัดเชียงใหม่มีสัดส่วนประชากรต่อจ านวนแพทย์ 
เท่ากับ 1,633 คน/แพทย์ น้อยกว่าสัดส่วนของประเทศ คือ 2,980 คน/แพทย์ สะท้อนถึงการกระจายการ
ให้บริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมในพ้ืนที่  ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตแพทย์/บุคลากรทางการแพทย์ชั้นน าของประเทศ และศูนย์กลางการบริการทาง
การแพทย์ของภาคเหนือ ขณะที่ในด้านการศึกษา จังหวัดเชียงใหม่มีค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 37.37 คะแนน  ซึ่งมีผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศเล็กน้อย คือ 34.95 
คะแนน ส่วนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัยอายุ 15-59 ปี ยังคงต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ (8.90 ปี)   
คือ 8.80 ปี อย่างไรก็ตาม การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในมิติการพัฒนาแบบทั่วถึง  ยังคงมีปัญหาจ านวนปี
การศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 – 59 ปี ซึ่งมีค่าต่ ากว่าประเทศเล็กน้อย  
 

 2.  มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
       การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่สูงกว่าค่ากลางของประเทศ 
โดยเฉพาะในเรื่องของอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลง       
แบบก้าวกระโดด จากปีก่อนหน้า คือ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.66 สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจังหวัดมีมูลค่า
สูงขึ้นและมีเสถียรภาพมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัดมีค่าสูงกว่าประเทศ    
คือ ร้อยละ 1.94 เมื่อเทียบกับค่ากลาง คือ 1.75 ส่วนด้านหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน มีอัตราต่ า
กว่า   ค่ากลางของประเทศ คือ 2.09 ขณะที่ค่ากลางของประเทศ คือ 6.67 อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนอยู่ที่ร้อยละ 20.65  มีค่าสูงกว่าประเทศร้อยละ 0.68  เมื่อเทียบกับของ
ประเทศ คือ 19.97 หากดูในเรื่องของผลิตภาพแรงงานของจังหวัด จะเห็นได้ว่าอยู่ในระดับที่สูงกว่า           
ค่ากลาง คือ 139,114 บาท/คน เมื่อเทียบกับค่ากลาง คือ 110,895 บาท/คน โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่า 
ด้านมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนมากจะมีค่าสูงกว่าระดับประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า
จังหวัดเชียงใหม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ แต่ยังคงประสบปัญหาในเรื่องการว่างงาน ที่มีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของ
ประเทศ  ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ความส าคัญกับการสร้างงาน/อาชีพเสริมแก่ประชากรวัยแรงงานให้
มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดด้วย 
 

 3.  มิติเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว 
       ผลการพัฒนาในมิตินี้ของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงต้องได้รับการพัฒนาในทุกตัวชี้วัด เนื่องจาก  
มีระดับต่ ากว่าค่ากลางของประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ซึ่งมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของเนื้อที่ป่าไม้ลดลงในปี 
2557 คือ ร้อยละ -7.78 ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งเท่ากับร้อยละ -3.32 ขณะเดียวกันยังมีปริมาณขยะ
ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2 เท่ากว่า คือ 602,980 ตัน เทียบกับค่ากลางซึ่งเท่ากับ 247,105 ตัน ดังนั้น 
จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ความส าคัญกับการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้/ป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่า รวมทั้งการบริหาร
จัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เน้นการจัดการขยะในชุมชน สร้างจิตส านึกให้กับประชาชนไม่ว่า    
จะเป็นในเรื่องการอนุรักษ์หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ ขณะเดียวกัน จังหวัดเชียงใหม่  ยังมีสัดส่วนการใช้พลังงาน
ที่สูงกว่าค่ากลางประเทศในทุกตัวชี้วัด โดยสะท้อนถึงการใช้พลังงานที่มาก ไม่ว่าจะเป็น ตัวชี้วัดสัดส่วนปริมาณ
การใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อประชากร มีปริมาณ 354 ลิตร/คน ขณะที่ค่ากลางของประเทศมี
ปริมาณ 284 ลิตร/คน สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร สัดส่วนการใช้ไฟฟ้าภาคท่ีไม่ใช่
ครัวเรือนต่อ GPP และสัดส่วนปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น 
จังหวัดเชียงใหม่จึงต้องให้ความส าคัญกับการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเหมาะสม ทั้งในระดับครัวเรือน และ
สถานประกอบการ 
 

 4. มิติประสิทธิภาพของภาครัฐ 
      ตัวชี้วัดมิติประสิทธิภาพของภาครัฐส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี   มีค่าคะแนนสูงกว่าค่ากลางของ
ประเทศ ได้แก่ ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา ร้อยละครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้า ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต  ซึ่งสะท้อนถึงการเข้าถึงสาธารณูปโภคพ้ืนฐานของประชาชนในพ้ืนที่ที่ครอบคลุม รวมทั้งตัวชี้วัด
ร้อยละภาษีที่ท้องถิ่นจัดเก็บรายได้ต่อรายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   ซึ่งเท่ากับ    
ร้อยละ 15.51 สูงกว่าค่ากลางของประเทศ คือ ร้อยละ 12.19  สะท้อนถึงความสามารถในการจัดหารายได้  
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ที่เพ่ิมขึ้นของท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ประเด็นการพัฒนาที่จังหวัดจะต้องปรับปรุง ได้แก่ ตัวชี้วัดร้อยละ
สถานพยาบาลที่ได้การรับรองคุณภาพ HA ซึ่งมีค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศในจ านวนที่สูง คือร้อยละ 
29.17 เมื่อเทียบกับค่ากลางของประเทศ คือ ร้อยละ 74.76  โดยสะท้อนถึงคุณภาพของบริการทางการแพทย์
ที่ยังความแตกต่างกันในพ้ืนที่เขตเมืองและพ้ืนที่ห่างไกล ขณะที่ความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณของ
จังหวัดยังคงมีค่าต่ ากว่าค่ากลาง คือ 77.29 ค่ากลางของประเทศ คือ 92.11 ดังนั้น จังหวัดจึงต้องเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือภายในสิ้นปีงบประมาณ 

๕.๒ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง”  (City of Life and Prosperity) 
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

๕.๓ ตัวชี วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

เป้าหมายการพัฒนา ตัวชี วัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. 
2561 

พ.ศ. 
2562 

พ.ศ. 
2563 

พ.ศ. 
2564 

พ.ศ. 2561-
2564 

1. เศรษฐกิจสมดลุ และ
ขยายตัวอย่าง 
ต่อเนื่อง 

1. มูลค่าผลิตภัณฑม์วลรวม
จังหวัด (GPP) / (ร้อยละ) 

2.4 
 

2.6 2.8 3 3 

2. รายได้จากการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ / (ล้านบาท) 

83,570 94,570 95,570 86,570 86,570 

3. รายไดเ้ฉลี่ยของครัวเรือน
ในจังหวัด/(ร้อยละ) 

 2.94 3.94 4.94 5.94 5.94 

2. สังคมน่าอยู่  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต 
ที่ด ี

2.1 ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน  
(ร้อยละ) * 

6.24 5.74 5.24 4.74 4.74 

2.2 อัตราการว่างงาน /  
(ร้อยละ)* 

0.94 
 

0.89 0.84 0.79 0.79 

3.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไดร้ับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูและคง
อยู่อย่างยั่งยืน 
 

3.1 อัตราการเปลีย่นแปลง
ของพื้นที่ป่าไม้ในจังหวัด/ 
(ร้อยละ) 

1.01 
 

1.11 
 

 
1.21 

 
1.31 1.31 

3.2 จ านวนวันที่มคีุณภาพ
อากาศเกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีล่ดลง/ (วัน) 

18 15 13 10 10 

3.3 สัดส่วนขยะ  มูลฝอย 
ที่น ากลับมาใช้ใหม่ /(ร้อยละ) 

40 40 40 40 40 

3.4 สัดส่วนปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะต่อประชากร/
(ลิตร/คน)* 

317 
 
 
 

307 297 287 287 
 
 
 

4. การบริหารจดัการ
ภาครัฐมคีวามทันสมัย 
และมีธรรมาภิบาล 
 

4.1 ร้อยละของระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ 

85 87 89 91 91 

4.2 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณของจังหวัด 

85 87 89 91 91 
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๕.๔ ประเด็นการพัฒนาจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน 
และท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางด้านการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 
- เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงของธุรกิจการท่องเที่ยวสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

เป้าหมายและตัวชี วัด 
- รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเพ่ิมขึ้น   
- จ านวนสถานบริการสุขภาพที่ได้การรับรองคุณภาพ HA/ (แห่ง) เพ่ิมขึ้น ไม่มีข้อมูล 
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของคนครัวเรือนในจังหวัดเพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ  

สุขภาพ 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว

และบริการสุขภาพ 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงสู่

ระดับสากล 
- ส่งเสริมและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 
วัตถุประสงค์ 

- ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
- สร้างรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและบริการในตลาดที่เหมาะสม 

เป้าหมายและตัวชี วัด 
 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน 
- รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าชุมชน 
- รายได้จากการจ านายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เพ่ิมขึ้น 

แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ประกอบการในการประกอบธุรกิจ 
- ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการยกระดับการผลิตและการประกอบ

ธุรกิจ 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการผลิต และ

การประกอบธุรกิจ 
- ส่งเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงการผลิตและการประกอบธุรกิจสู่ระดับสากล 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
วัตถุประสงค์ 

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุ่มวัย 
- การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
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เป้าหมายและตัวชี วัด 
- ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง 
- ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ลดลง 
- คนอายุ 15 - 60 ปี เต็ม มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- อัตราการว่างงานลดลง 

แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาคด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา และการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 
- ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรมทุกระดับ 
- ส่งเสริมคุณธรรม จิตสาธารณะ และประชารัฐ 
- เสริมสร้างความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ 
- พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัย และความหลากหลายของประชากร 
- ลดความเหลื่อมล้ าของสังคม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ 
- ป้องกันและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมและสร้างระบบการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบของเครือข่าย 
- เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- การสร้างจิตส านึกสาธารณะ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
- พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการของเสียและพลังงาน 

เป้าหมายและตัวชี วัด 
- ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง 
- พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมขึ้น 
- จ านวนวันที่มีคุณภาพอากาศเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ลดลง 
- อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
- สัดส่วนขยะมูลฝอยที่น ากลับมาใช้ใหม่เพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 
- ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและฟ้ืนฟูให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถอ านวยประโยชน์ได้ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อม 
- บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ า ดิน อากาศ ขยะและของเสียอันตรายให้มี

คุณภาพดีขึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศและภัยธรรมชาติ 
- ส่งเสริมความเข้าใจและจิตส านึกของชุมชนในการอนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย 
- พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้

พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
วัตถุประสงค์ 

- ชุมชนเข้มแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและสงบสุข 
- พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคง สงบสุข 

เป้าหมายและตัวชี วัด 
- สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ) ลดลง 
- สัดส่วนคดีอาชญากรรม (ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์) ลดลง 
- อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางบกลดลง 
- ร้อยละของคดียาเสพติดรายส าคัญ (ฐานข้อหาผลิตจ าหน่าย และครอบครองเพ่ือจ าหน่าย) 

เปรียบเทียบกับคดีที่จับกุมทั้งหมดลดลง 
- ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของคดีการจับกุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความผิด            

ที่เก่ียวเนื่องตาม พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ.๒๕๕๑ 
แนวทางการพัฒนา 

- เพ่ิมประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือของทุก 
ภาคส่วนเพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ  

- เพ่ิมประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน 
- ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกประชารัฐ 
- เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์ 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการภาครัฐ 
- การบริหารภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายและตัวชี วัด 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการเพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพ่ิมขึ้น 
- ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
- ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของหน่วยงาน 

แนวทางการพัฒนา 
- ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐ 
- ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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ส่วนที่ 2 
กรอบแนวคิดในการส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE 

 ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ มีกรอบแนวคิดในการ
ด าเนินการดังนี้ 
๑. องค์ประกอบ  
๒. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
๔. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 
๕. กรอบแนวคิดในการด าเนินงานของการพัฒนาไมซ์ซิตี้ 
 
1. องค์ประกอบ 
M - Meetings การประชุมของบริษัทเอกชน ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ทั้งนี้ หมายรวมถึง 

 การฝึกอบรม (Company Training) และ/หรือการท่องเที่ยวสังสรรค์ของพนักงานบริษัท 
 (Company Outing) 

I – Incentives การท่องเที่ยว เพ่ือเป็นรางวัล โดยเป็นการจัดท าเที่ยวเป็นหมู่คณะให้กับพนักงานหรือ 
  ตัวแทนขายของบริษัท และ/หรือบริษัทตัวแทนจ าหน่าย เพ่ือตอบแทนที่ท างานได้ตาม 
  เป้าหมายของบริษัทโดยบริษัทผู้ให้รางวัลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
C – Conventions การประชุมของสมาคม/องค์กร ที่ไม่มุ่งหวังผลทางด้านธุรกิจ (Non-profit Organization)  

 ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในสาขาอาชีพเดียวกันหรือใกล้เคียง                   
            เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผู้เข้าร่วมประชุมต่างมาร่วมงานด้วยความสมัครใจและเป็น 
 ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

E – Exhibitions การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ โดยเจาะจงหมวดงาน 
  แสดงสินค้าตามรายอุตสาหกรรม เพ่ือน าเสนอให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย  

 
๒. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

รัฐบาลก าหนดกรอบการพัฒนาในระยะยาว เพ่ือไปสู่วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมุ่งการพัฒนา
เพ่ือให้คนไทยมีความสุข เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม สามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน คือ  

๑. ความมั่นคง   
๒. การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
๓. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน   
๔. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม    
๕. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
๖. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์    
2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
6.การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 9.การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10.ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
ตามยุทธศาสตร์ที่ ๙ ให้ภาคเหนือ มีเป้าหมายในการพัฒนาเป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 

เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศ ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง”และมีทิศทางการพัฒนา 5 แนวทาง คือ  
 1. พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างยั่งยืน และ
กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้งต่อยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม 
 2. ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS BIMSTEC และ AEC เพ่ือ
ขยายฐานเศรษฐกิจของภาค 
 3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมสูง 
 4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ 

5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ าอย่างเหมาะสม และ
เชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 

 
๔. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

“นครแห่งชีวิตและความม่ังคั่ง”  (City of Life and Prosperity) 
(เมืองที่ให้ความสุขและชีวิตที่มีคุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และน่าท่องเที่ยวในระดับโลก) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 :ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 :การส่งเสริมการเกษตร การผลิตสินค้าชุมชน การค้า การลงทุน สู่สากล 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมบูรณ์โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
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ประเด็นการพัฒนาที่ 6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
๕. กรอบแนวคิดในการด าเนินงานของการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ ์

การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้สามารถก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางในระดับโลกได้นั้น 
จ าเป็นต้องศึกษาถึงศักยภาพของเมืองไมซ์ซิตี้ในปัจจุบัน และเส้นทางในการพัฒนาเมืองไมซ์ซิตี้ในระดับต่างๆ 
เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ของแต่ละเมืองให้มีความชัดเจน  
เพ่ือยกระดับเมืองต่างๆ ของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการจัดประชุมองค์กร การท่องเที่ยว  
เพ่ือเป็นรางวัล การจัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ (Preferred MICE 
Destination) และเป็นการเพ่ิมทางเลือกแก่ผู้จัดงานโดยกรอบแนวคิดในการด าเนินงานของการพัฒนาไมซ์ซิตี้
ในเมืองเป้าหมายแบ่งการศึกษาเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่  

1. การศึกษาและประเมินศักยภาพไมซ์ซิตี้ และ 
 2. การจัดกิจกรรมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ 

๕.๑ ศึกษาและประเมินศักยภาพพื้นที่ไมซ์ซิตี้ (MICE City Evaluation) 
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) มีขอบเขตครอบคลุมถึงการจัดประชุมองค์กร (Corporate Meetings)  

การท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive Travels) การประชุมวิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้า
และนิทรรศการนานาชาติ (Exhibitions) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่ อง 
รวมถึงเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ จึงควรมีการส่งเสริม  
การพัฒนาไมซ์ซิตี้ในประเทศไทยให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพ่ือรองรับ  
ความต้องการจัดงานไมซ์และสร้างรายได้ให้ประเทศ 

ในการพัฒนาไมซ์ซิตี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จ าเป็นต้องมีการก าหนดจ านวนไมซ์ซิตี้ในแต่ละระดับ 
ได้แก่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ที่เหมาะสมกับความต้องการและการเติบโตของ
อุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ และเหมาะสมกับศักยภาพในการรองรับความ
ต้องการและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่มุ่งเป้ามีโอกาส
ประสบความส าเร็จสูง และมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการพัฒนา 

กระบวนการหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาไมซ์ซิตี้คือ การประเมินพ้ืนที่ เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และสร้าง
ความเข้าใจในศักยภาพ ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนจุดเด่นและโอกาสในการพัฒนาพ้ืนที่ไมซ์ซิตี้ที่ศึกษา ซึ่งส่งผล
ให้สามารถคัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในการส่งเสริมการพัฒนา และก าหนดแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ได้
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินพ้ืนที่มีแนวคิดในการด าเนินงานคือจัดท าเครื่องมือในการ
ประเมินศักยภาพของพ้ืนที่ตามระดับไมซ์ซิตี้ จากนั้นท าการเก็บข้อมูลพ้ืนที่ และใช้เครื่องมือประเมินไมซ์ซิตี้  
ในระดับที่ก าหนดของแต่ละพ้ืนที่ท าการประเมินศักยภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด จากนั้นน าผลการประเมิน
ศักยภาพพ้ืนที่ในปัจจุบันไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในด้านต่างๆ ที่พ้ืนที่ต้องมีความพร้อม ด าเนินการวิเคราะห์
ช่องว่าง เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนาไมซ์ซิตี้ในพ้ืนที่นั้นต่อไป 
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ตัวอย่างหลักเกณฑ์ในการประเมินพ้ืนที่ไมซ์ซิตี้ 

การประเมินพ้ืนที่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหาอุปสรรค และ
โอกาสในการพัฒนาไมซ์ซิตีใ้นด้านต่างๆ สามารถจัดกลุ่มได้ 8 กลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ความสามารถในการเข้าถึงพ้ืนที่ (Accessibility) 
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (Cost) 
1.2 เวลาที่ใช้ในการเดินทาง (Time) 
1.3 ความถี่ของเที่ยวบิน (Frequency) 
1.4 ความสะดวกของระบบคมนาคม (Convenience) 
1.5 อุปสรรค (Barriers) 

2) การสนับสนุนจากพื้นที่ (Local Support) 
2.1 หน่วยงานสังกัดในพ้ืนที่ (Local Chapter) 
2.2 หน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมการประชุม (Convention and Visitors Bureau: CVB) 
2.3 งบประมาณสนับสนุน (Subsidies) 
2.4 การสนับสนุนจากภาครัฐ (Government Support) 
2.5 คุณภาพของบุคลากรในการจัดประชุม (Convention Personnel) 
2.6 ประสิทธิภาพของบุคลากรในการจัดประชุม (Personnel Efficiency) 

3) โอกาสเสริมจากการประชุม (Extra-Conference Opportunities) 
3.1 แหล่งบันเทิง (Entertainment) 
3.2 ห้างสรรพสินค้า (Shopping)  
3.3 การท่องเที่ยว (Sightseeing) 
3.4 สันทนาการ (Recreation) 
3.5 โอกาสในการติดต่อธุรกิจ(Professional Opportunities) 
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4) ที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวก (Accommodation Facilities) 
4.1 จ านวนห้องพัก (Capacity) 
4.2 ค่าใช้จ่ายของห้องพัก (Cost) 
4.3 มาตรฐานการบริการ (Service) 
4.4 ความปลอดภัย (Security) 
4.5 ความพร้อมในการจัดงาน (Availability) 
4.6 ความหลากหลายของสถานที่พัก (Variety) 
4.7 ความเหมาะสมของโรงแรม (Suitable) 

5) สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดงาน (Meeting Facilities) 
5.1 ความสามารถในการรองรับ (Capacity) 
5.2 โครงสร้างสถานที่ (Layout) 
5.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (Cost) 
5.4 บรรยากาศ (Ambiance) 
5.5 การบริการ (Service) 
5.6 ความปลอดภัย (Security) 
5.7 ความพร้อม (Availability) 
5.8 ประสบการณ์ (Experience) 
5.9 ความหลากหลายของสถานที่ประชุม (Variety) 
5.10 ความเหมาะสมของสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่จัดงาน  

6) ข้อมูลสนับสนุนพื้นที่ (Information) 
6.1 ภาพลักษณ์ของเมือง (City Image) 
6.2 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Marketing) 

7) สภาพแวดล้อมในพื้นที่ (Site Environment) 
7.1 ภูมิอากาศ (Climate) 
7.2 สภาพแวดล้อม (Setting) 
7.3 โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 
7.4 อัธยาศัยไมตรีของคนในพื้นที่(Hospitality) 

8) เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ในด้านอ่ืนๆ (Other Criteria) 
8.1 ความเสี่ยง (Risks) 
8.2 การสร้างผลประโยชน์ (Profitability) 
8.3 ความแปลกใหม่ (Novelty) 
8.4 ราคาเครื่องอุปโภค บริโภค (Commodity Price) 

โดยแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดของเกณฑ์การประเมินในระดับที่แตกต่างกันไป ทั้งระดับไมซ์ซิตี้ภูมิภาค  
ไมซ์ซิตี้ประเทศ และไมซ์ซิตี้นานาชาติ ตามระดับความต้องการของผู้จัดงานไมซ์ที่แตกต่างกันตามขนาดของงาน
ที่ต้องการจัด ในการพัฒนาไมซ์ซิตี้จึงควรมีการก าหนดระดับของไมซ์ซิตี้เป้าหมายให้กับพ้ืนที่อย่างชัดเจน 
เพ่ือให้สามารถวางแนวทางในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ขอบเขตพ้ืนที่ในการประเมินศักยภาพไมซ์ซิตี้ 

2. จัดกิจกรรมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ 
อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ครอบคลุมถึงการจัดประชุมองค์กร (Corporate Meetings) การท่องเที่ยว 

เพ่ือเป็นรางวัล (Incentive Travels) การประชุมวิชาชีพ (Conventions) และงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
นานาชาติ (Exhibitions) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน
อุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยมีการเติบโตโดยเฉลี่ยเพิ่มข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี ก่อให้เกิดการจ้างงานและสร้าง
รายได้เข้าประเทศจ านวนมาก ทั้งในอุตสาหกรรมไมซ์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืนๆ เช่น อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว เกิดการเจรจาการค้า การลงทุน เป็นต้น นอกจากนี้ อุตสาหกรรมไมซ์ยังส่งเสริมให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในประเทศด้วย ดังนั้นอุตสาหกรรมไมซ์
จึงเป็นอุตสาหกรรมที่ส าคัญอุตสาหกรรมหนึ่งของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
ตัวอย่างระดับการพัฒนาไมซ์ซิตี้ (ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ) 

         
         MICE                  
                            
         

       
        MICE             
                         
                              

     
                       
                   
                  

      
        MICE
               

             
        MICE          
               
                     
                  

MICE City              
MICE City            
MICE City              

     

          

MICE 
CITY

MICE 
CITY

MICE 
CITY

MICE City
             

MICE City
           

MICE City
             

      Beginning/ 
Region

     
Medium/Domestic

      
Advance/Global

L
im

it
a

ti
o

n

For Illustrative only 

MICE City              
MICE City            
MICE City              



23 
 

แนวทางการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์แนวทางหนึ่งคือการพัฒนาจังหวัดหรือ
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพสูงให้เป็นไมซ์ซิตี้ในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  
โดยมีการศึกษาความต้องการและการเติบโตในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งในระดับภายในประเทศและต่างประเทศ 
และศึกษาศักยภาพในการรองรับความต้องการและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย  
เพ่ือก าหนดจ านวนไมซ์ซิตี้ที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทย โดยมีกรอบแนวคิดที่ว่า ควรมี
การจ ากัดจ านวนไมซ์ซิตี้แต่ละระดับในการสนับสนุนการพัฒนาให้เหมาะสม ทั้งจ ากัดในมุมของจ านวนไมซ์ซิตี้
ทั้งหมดภายในประเทศและจ ากัดจ านวนไมซ์ซิตี้ภายในขอบเขตพ้ืนที่หนึ่งๆ เพ่ือให้เกิดการมุ่ งเน้นในการพัฒนา
ให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เกิดความซ้ าซ้อนในการสนับสนุน โดยควรมีการพิจารณาถึง
มุมมองการกระจายรายได้ให้พ้ืนที่ด้วย รวมถึงควรมีการประยุกต์แนวคิดใหม่ในการพัฒนาพ้ืนที่ไมซ์ซิตี้ เช่น 
Green MICE และ Technology MICE เป็นต้น เพ่ือให้เกิดจุดเด่นของพ้ืนที่ไมซ์ซิตี้ในการประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาดและดึงดูดผู้ประกอบการให้มาจัดงานในพ้ืนที่ 

การพัฒนาไมซ์ซิตี้ของประเทศไทยให้ประสบผลส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนการพัฒนาทั้งในด้าน
การให้บริการ (Supply Side) เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ สถานที่จัดงาน บุคลากร การเดินทางขนส่งภายใน
พ้ืนที่ไมซ์ซิตี้ เป็นต้น ซึ่งการให้บริการมีส่วนที่เกี่ยวข้องคือพ้ืนที่/เมืองไมซ์ซิตี้ และผู้ประกอบการจัดงานไมซ์  
ในพ้ืนที่/เมือง รวมถึงต้องมีการสนับสนุนในการสร้างให้เกิดความต้องการเข้ามาจัดงานและเข้าร่วมงานไมซ์  
ในประเทศไทย (Demand Side) เช่น การสร้างภาพลักษณ์ การประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด เป็นต้น 
ซึ่งความต้องการมาจากผู้ที่เกี่ยวข้อง 3 ส่วน ได้แก่ เจ้าของจัดงานไมซ์ ตัวแทนจัดงานไมซ์ และผู้เข้าร่วมงาน
ไมซ ์

 
กรอบแนวคิดในการพัฒนาไมซ์ซิตี้ 
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ในการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือให้มีความพร้อมและมีจุดเด่นสามารถแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ได้ ต้องมี
การศึกษาและประเมินพ้ืนที่เป้าหมายที่ต้องการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นไมซ์ซิตี้ เพ่ือประเมินศักยภาพของพ้ืนที่
ตามหลักเกณฑ์การประเมินไมซ์ซิตี้ในระดับต่างๆ วิเคราะห์ช่องว่าง ปัญหาอุปสรรค และจุดเด่นของพ้ืนที่  
เพ่ือการก าหนดแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ไมซ์ซิตี้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
ตัวอย่างการประเมินพ้ืนที่ไมซ์ซิตี้ 

แนวทางการพัฒนาไมซ์ซิตี้ต้องมีการวางยุทธศาสตร์ของแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่  
ในจังหวัดเป้าหมายโดยให้มีความหลากหลายและความแตกต่างของพ้ืนที่ เพ่ือสร้างจุดขายและมีความโดดเด่น 
สามารถดึงดูดให้เกิดการจัดงานไมซ์ในพ้ืนที่ได้ เพ่ือให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพของ MICE จังหวัดเชียงใหม ่

1. การวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของจังหวัด 

เชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมล้านนาที่โดดเด่น มีแหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติ ที่มีป่าไม้ภูเขาสวยงามสลับซับซ้อน แต่ในด้านของการรองรับการจัดงานไมซ์ระดับนานาชาตินั้น 
ยังจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาอีกมาก ซึ่งจากการรวบรวมและวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไมซ์ซิตี้ มีรายละเอียด ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strength) โอกาส (Opportunity) 

1. มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีความหลากหลาย ท้ังแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

2. เชียงใหม่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรมล้านนา ที่
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจ านวนมากในแต่ละ
ปี 

3. มีโรงพยาบาลในพื้นที่เป็นจ านวนมาก และมคี่ารักษาที่
คุ้มค่ากว่าการรักษาพยาบาลในต่างประเทศ 

4. เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางภาคเหนือ โดยมี
สถานศึกษาช้ันน าจ านวนมาก 

5. มีศูนย์ประชุมที่รองรับการจัดกิจกรรมระดับนานาชาต ิ
6. มีสถานท่ีพักที่ไดม้าตรฐานจ านวนมาก หลายระดบั 

และมีการให้บริการที่ด ี
7. สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองไดส้ะดวกรวดเร็ว มี

จ านวนสายการบินจ านวนมาก 

1. นักท่องเที่ยวมีความสนใจรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงนเิวศน์เพิ่มมากขึ้น 

2. การก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลกของเมืองเชียงใหม่ 
3. ความนิยมของคนในการเข้ามารักษาพยาบาลที่

โรงพยาบาลต่างประเทศท่ีมีราคาไม่สูงมากเพิ่มขึ้น 
4. มีนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณการ

ลงทุนภายในจังหวัด 
5. มีการตื่นตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ที่

เพิ่มมากข้ึน 
6. มีนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานส่วนกลางในการ

สนับสนุนให้เชียงใหม่ก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค ์

จุดอ่อน (Weakness) อุปสรรค (Threat) 

1. มีข้อจ ากัดด้านการคมนาคมที่ไม่สะดวกในการเข้าถึง
ศูนย์ประชุม และขาดระบบขนส่งสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. มีปัญหาด้านการจราจร ในช่วงระยะเวลาเร่งด่วน 
3. มีปัญหาด้านการจดัการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

รวมถึงปัญหาทางด้านมลภาวะทางอากาศ 
4. มีข้อมูลด้านการจดัการไมซ์เป็นจ านวนมาก แต่ไมม่ี

ระบบการจัดเก็บท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. การขาดแคลนผูเ้ชี่ยวชาญด้านธุรกจิไมซ์ แตม่ีความ
ต้องการบุคลากรสนับสนุนการจัดงานไมซ์เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

2. เมืองในต่างประเทศ และจังหวัดอืน่ๆ เริ่มให้
ความส าคญัในเรื่องธุรกิจไมซม์ากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบเมทริกซ์ของ
จังหวัดเชียงใหม ่

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

1. นักท่องเที่ยวมีความสนใจรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์เพิ่มมากขึ้น 

2. การก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองมรดกโลกของ
เมืองเชียงใหม่ 

3. ความนิยมของคนในการเข้ามา
รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลต่างประเทศที่มี
ราคาไม่สูงมากเพิ่มขึ้น 

4. มีนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุน
งบประมาณการลงทุนภายในจังหวัด 

5. มีการตื่นตัวของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมไมซ์ที่เพิ่มมากขึ้น 

6. มีนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงาน
ส่วนกลางในการสนับสนุนให้เชียงใหม่กา้ว
เข้าสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ 

1. การขาดแคลนผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจไมซ์ 
แต่มีความต้องการบุคลากรสนับสนุนการจัด
งานไมซ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. เมืองในต่างประเทศ และจังหวัดอื่นๆ เร่ิม
ให้ความส าคัญในเรื่องธุรกิจไมซ์มากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง 

จุดแข็ง (Strength) 
การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและใช้ประโยชน์
จากโอกาสเพื่อเสริมข้อได้เปรียบ(Promote 

& Win) 

การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการลด
ปัจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง (Develop) 

1. มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้ง
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน 

2. เชียงใหม่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม
ล้านนา ที่สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้เป็น
จ านวนมากในแต่ละป ี

3. มีโรงพยาบาลในพื้นที่เป็นจ านวนมาก และ
มีค่ารักษาที่คุ้มค่ากว่าการรักษาพยาบาลใน
ต่างประเทศ 

4. เป็นศูนย์กลางการศึกษาทางภาคเหนือ 
โดยมีสถานศึกษาชั้นน าจ านวนมาก 

5. มีศูนย์ประชุมที่รองรับการจัดกจิกรรม
ระดับนานาชาต ิ

6. มีสถานที่พักที่ได้มาตรฐานจ านวนมาก 
หลายระดับ และมกีารให้บริการที่ดี 

7. สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้สะดวก 
รวดเร็ว มีจ านวนสายการบินจ านวนมาก 

• ใช้วัฒนธรรมในการสร้างจุดขายของเมือง
เพื่อผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรมและส่งเสริมให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์
ทางวัฒนธรรม 

• ใช้ประโยชน์จากการเป็นเมืองวัฒนธรรมที่
เป็นมรดกโลกในการประชาสัมพันธ์เมือง 

• จากการมีโรงพยาบาลในพื้นที่เป็นจ านวน
มากและมีราคาไม่สูง และมีความคุ้มค่า 
ประกอบกับความตอ้งการของชาวต่างชาติที่
เพิ่มขึ้น จึงท าให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพ 

• พัฒนาศักยภาพทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่หลากหลายให้เป็นกิจกรรมหลัง
การประชุมที่น่าดึงดูด 

• ใช้ประโยชน์จากการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองที่มี
ความสะดวกและจากการมีวัฒนธรรมที่เป็น
เอกลักษณ์ ท าให้นกัเดินทางไมซ์มีความ
สนใจในการร่วมกิจกรรมไมซ์เพิ่มขึ้น 

• จัดตั้งศูนย์ความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์ สร้าง
ความเข้าใจและขีดความสามารถให้กบั
บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงและฝ่ายสนับสนุน
ธุรกิจไมซ์ 

• ใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางทางด้าน
การศึกษา ในการจัดอบรมและยกระดับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของนักเดินทางไมซ์ 

จุดอ่อน (Weakness) 
การลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส

(Develop) 
การลดจุดอ่อนโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญ

อุปสรรค 

1. มีข้อจ ากัดด้านการคมนาคมที่ไม่สะดวกใน
การเข้าถึงศูนย์ประชุม และขาดระบบขนส่ง
สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ 

2. มีปัญหาด้านการจราจร ในช่วงระยะเวลา
เร่งด่วน 

3. มีปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงปัญหาทางด้านมลภาวะ
ทางอากาศ 

4. มีข้อมูลด้านการจัดการไมซ์เป็นจ านวนมาก 
แต่ไม่มีระบบการจัดเก็บที่มปีระสิทธภิาพ 

• จัดสร้างระบบรถขนส่งมวลชนหรือรถบสั
ไฮเทค เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการ
คมนาคมจากการสนับสนุนด้านงบประมาณ
ของภาครัฐ 

• พัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงยังขาดการออกแบบและ
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดย
เช่ือมโยงโอกาสในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมของประเทศ การ
วางแผน และก าหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบการขนส่งของจังหวัดให้สอดคล้องกับ
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ทิศทาง/นโยบายในการส่งเสริมให้เชียงใหม่
เป็น 
ไมซ์ซิตี้ 

• ก าหนดมาตรการเชิงป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาหมอก
ควันจากไฟปา่ ปัญหาการจัดการขยะทั้งใน
ระยะสั้นระยะกลาง และระยะยาว จาก
งบประมาณสนับสนุนของภาครัฐ 

1) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและใช้ประโยชน์จากโอกาสเพื่อเสริมข้อได้เปรียบ (กลยุทธ์เชิงรุก/
Promote & Win) 
• ใช้วัฒนธรรมในการสร้างจุดขายของเมือง เพ่ือผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและ

ส่งเสริมให้เกิดพ้ืนที่สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
• ใช้ประโยชน์จากการเป็นเมืองวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลกในการประชาสัมพันธ์เมือง 
• จากการมีโรงพยาบาลในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากและมีราคาไม่สูง และมีความคุ้มค่า ประกอบกับความ

ต้องการของชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น จึงท าให้เชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพ 
• พัฒนาศักยภาพทางด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายให้เป็นกิจกรรมหลังการประชุมที่

น่าดึงดูด 
• ใช้ประโยชน์จากการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองที่มีความสะดวกและจากการมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 

ท าให้นักเดินทางไมซ์มีความสนใจในการร่วมกิจกรรมไมซ์เพิ่มข้ึน 
2) การพัฒนาจุดแข็งให้โดดเด่นและการลดปัจจัยภายนอกเพื่อเสริมจุดแข็ง (กลยุทธ์เชิงแก้ไข/Develop) 

• จัดตั้งศูนย์ความรู้เพ่ือพัฒนาธุรกิจไมซ์ สร้างความเข้าใจและขีดความสามารถให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงและฝ่ายสนับสนุนธุรกิจไมซ์ 

• ใช้ประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา ในการจัดอบรมและยกระดับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเดินทางไมซ์ 

3) การลดจุดอ่อนโดยใช้ประโยชน์จากโอกาส (กลยุทธ์เชิงป้องกัน/Develop) 
• จัดสร้างระบบรถขนส่งมวลชนหรือรถบัสไฮเทค เพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการคมนาคมจากการ

สนับสนุนด้านงบประมาณของภาครัฐ 
• พัฒนาระบบการขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งยังขาดการออกแบบและการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมของประเทศ 
การวางแผน และก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบการขนส่งของจังหวัดให้สอดคล้องกับทิศทาง/
นโยบายในการส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นไมซ์ซิตี ้

• ก าหนดมาตรการเชิงป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่โดยเฉพาะปัญหาหมอกควันจากไฟป่า ปัญหา
การจัดการขยะท้ังในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จากงบประมาณสนับสนุนของภาครัฐ 

จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาเป็นไมซ์ซิตี้ 
จะเห็นได้ว่าเชียงใหม่จ าเป็นต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการที่มีความชัดเจน ทั้งในแง่ของบุคลากร
สนับสนุนการจัดงานไมซ์ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง การจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของจังหวัดให้มีความชัดเจน เพ่ือใช้ในการเป็นจุดขายของจังหวัดที่สามารถสร้างให้เป็นที่จดจ าของ
นานาประเทศในฐานะของการเป็นเมืองแห่งไมซ์ของประเทศไทย 
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2. ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดเชียงใหม่จะแบ่งตามจุดเด่นของเมือง  
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของการมีประวัติศาสตร์ยาวนาน มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมล้านนา การเป็นที่รู้จักในด้าน
ของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ภูเขาป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ การเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านของ
การเกษตรภาคเหนือ โดยต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่สามารถสรุปได้เป็น 5 กลุ่ม ได้แก ่

1. ไมซ์ซิตี้ในเมืองวัฒนธรรมล้านนา 
2. ไมซ์ซิตี้ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  
3. ไมซ์ซิตี้ในแหล่งเรียนรู้  
4. ไมซ์ซิตี้ที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นท่ีรอบข้าง  
5. ไมซ์ซิตี้ในเมืองสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หัวข้อ วัฒนธรรมล้านนา 
แหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ 

แหล่งเรียนรู ้
ศูนย์กลางการ

เชื่อมโยง 
เมืองสร้างสรรค์
และนวัตกรรม 

จุดขาย 

- เมืองที่ “เป็นนครที่
เป็นที่สุดแห่งความสง่า
งามทางวัฒนธรรม”  
ซ่ึงมีประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมที่ส าคัญของ
ล้านนาเป็นพื้นฐาน 

- เมืองที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติซ่ึงมี
ความงดงามเป็นจ านวน
มาก 
- เป็นที่รู้จักของคนใน
ต่างประเทศ 

- เมืองไมซ์ซิตี้ที่
สามารถจัดกิจกรรม
ไมซ์เพื่อเชื่อมโยงกับ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

- เมืองแห่งการเป็น
ศูนย์กลางของการ
ประชุมพบปะของ
ภูมิภาค 

- เมืองไมซ์ซิตี้ที่เต็มไป
ด้วยความคิด
สร้างสรรค์เชื่อมโยง
ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่
มีอยู่เดิม 

ข้อได้เปรยีบ 

- สามารถจัดกิจกรรม
ไมซ์ที่ขายสินค้าทาง
วัฒนธรรมได้ตลอดทั้งปี 
- มีสถานที่ท่องเที่ยว 
ที่น่าสนใจเป็นจ านวน
มาก และเอื้ออ านวยต่อ
การจัดกิจกรรมไมซ์ 

- มีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่มีความ
หลากหลายโดยใช้เวลา
เดินทางไม่เกิน 45 
นาที จากตัวเมือง 
- มีแหล่งท่องเที่ยวเชิง
นิเวศน์ทางธรรมชาติที่
มีความหลากหลาย 

- เป็นคลัสเตอร์ของ
สถาบันการศึกษาชั้น
น าของภาคเหนือ 
- มีแหล่งการเรียนรู้ที่
สามารถเดินทางได้
สะดวก 

- ง่านยต่อการเดิน
ทางเข้าร่วมประชุมของ
เมืองรอบข้าง 
- เป็นศูนย์รวมของศูนย์
ราชการของภาคเหนือ 
(Government 
Center) 

- มีพื้นที่สร้างสรรค์
จ านวนมากในการจัด
งานต่างๆ 

ข้อเสียเปรียบ 

- มีความคล้ายคลึงกัน
ในกลุ่ม 8 จังหวัด 
ล้านนา 
- ท าไดแ้ค่เฉพาะ
นักท่องเที่ยวไมซ์บาง
กลุ่มที่สนใจเท่านั้น 

- ภาพลักษณ์ของเมือง
กับสภาพความเป็นจริง
ไม่สอดคล้องกัน 
- ค่าใช้จ่ายด้านการ
ท่องเที่ยวในงานที่จัด
ช่วงฤดูการท่องเที่ยว 
(High Season) 
ค่อนข้างสูง 

- การจัดกิจกรรมไมซ์ที่
เชื่อมโยงกับแหล่งการ
เรียนรู้ที่ได้เฉพาะกลุ่ม
ที่มีความสนใจเท่านั้น 

- N/A - ท าได้เฉพาะ
นักท่องเที่ยวไมซ์บาง
กลุ่มที่มีความสนใจ
เท่านั้น 

การวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ 

1) ไมซ์ซิตี้ในเมืองวัฒนธรรมล้านนา  
เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ มีความโดดเด่น เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักมา 

เนิ่นนาน อีกทั้งยังเป็นเมืองหลักของกลุ่มวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งมีวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมเก่าแก่อันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น วัฒนธรรมทางภาษาถิ่นที่เรียกว่า “ค าเมือง” และวัฒนธรรมการแต่งกายพ้ืนเมืองที่มี
ลักษณะแตกต่างไปตามกลุ่มเชื้อชาติของชนพ้ืนเมืองหลากหลายชาติพันธุ์ นอกจากนี้เชียงใหม่ยังมีวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมอ่ืนๆ อีกมากที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ไม่ว่าจะเป็น การขับร้อง การเล่นดนตรีพ้ืนเมือง 
การฟ้อนต้อนรับ รวมไปถึงการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธ์และวิญญาณบรรพบุรุษ ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และ
งานฝีมือหัตกรรมที่มีความสวยงาม ประณีต หรือแม้กระทั่งการจัดงานฉลองสถานที่ส าคัญที่มีมาแต่โบราณ  
ซึ่งถือเป็นเสน่ห์ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ 
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ดังนั้นการส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นที่รู้จักในการเป็นเมืองส าหรับการจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ โดยการ
น ามรดกทางวัฒนธรรมที่มีความแข็งแกร่งมาสร้างให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจส าหรับกลุ่ม  
นักเดินทางไมซ์ จะท าให้กลุ่มนักเดินทางไมซ์ตกหลุมรักเมืองเชียงใหม่จากประสบการณ์ที่ได้รับและสัมผัสถึง
วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ส าคัญของเมือง อีกทั้งยังเป็นการรักษาและส่งเสริมเสน่ห์ ของวัฒนธรรมล้านนา 
ที่ผสมผสานกลมกลืนกับความทันสมัย ซึ่งถือเป็นแนวทางส าคัญที่จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน  
ท าให้เชียงใหม่มีความแตกต่างเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับโลก โดยจุดขาย ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบ 
ของการเป็นไมซ์ซิตี้ในเมืองวัฒนธรรมล้านนา เป็นดังนี้ 

ไมซ์ซิตี้ในเมืองวัฒนธรรมล้านนา 
หัวข้อ รายละเอียด 

จุดขาย 
 

• เป็นเมืองที่สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ได้อย่างหลากหลาย “เป็นนครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทาง
วัฒนธรรม” ซึ่งมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ส าคัญของล้านนาเป็นพื้นฐาน มีความเป็น
เอกลักษณ์ ทั้งในด้านศิลปกรรม หัตถกรรม คติ และความเชื่อต่างๆ อีกท้ังยังเป็นท่ีรู้จักของคนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

ข้อได้เปรียบ 
 

• สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ที่ขายสินค้าทางวัฒนธรรมได้ตลอดทั้งปี 
• มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

เป็นจ านวนมาก และเอื้ออ านวยต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ เช่น หอค าหลวง ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์  
• ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ และเวียงกุมกาม 

ข้อเสียเปรียบ 
 

• มีความคล้ายคลึงกันในกลุ่ม 8 จังหวัดล้านนา ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน 
พะเยา และแม่ฮ่องสอน ซึ่งยังไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

• การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เชื่อมโยงกับศาสนาและประวัติศาสตร์อาจท าได้แค่เฉพาะนักท่องเที่ยวไมซ์บาง
กลุ่มที่สนใจเท่าน้ัน 

2) ไมซ์ซิตี้ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
เชียงใหม่เป็นเมืองที่มีศักยภาพโดดเด่นทางด้านธรรมชาติ เนื่องจากพ้ืนที่โดยทั่วไปของจังหวัดมีสภาพเป็น

ภูเขาและป่าละเมาะ มีที่ราบอยู่ตอนกลางตามสองฟากฝั่งแม่น้ าปิง มีภูเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย คือ “ดอย
อินทนนท์” นอกจากนี้ยังมีดอยอ่ืนๆ ที่มีความสวยงามอีกหลายแหล่ง เช่น ดอยผ้าห่มปก ดอยหลวงเชียงดาว 
และดอยสุเทพ เป็นต้น ด้วยภูมิประเทศของเชียงใหม่ที่มีสภาพพ้ืนที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติ ดังนั้นเชียงใหม่
จึงเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังส่งผลให้สภาพภูมิอากาศของเชียงใหม่ค่อนข้างเย็นสบายตลอดทั้งปี 
ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบที่สามารถดึงดูดนักเดินทางไมซ์ด้วยศักยภาพของเมืองให้เข้ามาจัดงานประชุม สัมมนา 
ท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล รวมไปถึงการจัดนิทรรศการต่างๆ เพราะเชียงใหม่มีพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามจ านวนมาก และใช้ระยะเวลาในการเดินทางจาก
สถานที่ประชุมไปสู่แหล่งธรรมชาติค่อนข้างรวดเร็ว ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังมีข้อจ ากัดหรือข้อเสียเปรียบในเรื่อง
ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติบ้างในบางส่วน โดยจุดขาย ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบของการเป็นไมซ์
ซิตี้ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นดังนี้ 
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ไมซ์ซิตี้ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
หัวข้อ รายละเอียด 

จุดขาย 
 

• เมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตซิึ่งมีความงดงามเป็นจ านวนมาก และเป็นทีรู่้จักของคนใน
ต่างประเทศ เช่น การท่องเที่ยวยอดดอยที่มีบรรยากาศดี มีทิวทัศนท์ี่สวยงาม รวมถึงการเที่ยวชม
สวนไมด้อกไม้ประดับ ซึ่งเป็นศูนยร์วมความหลากหลายของพันธุ์ไมเ้มืองหนาวข้ึนช่ือของประเทศ 

ข้อได้เปรียบ 
 

• มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทีม่คีวามหลากหลาย โดยใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 45 นาทีจากตัว
เมือง 

• มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ทางธรรมชาติที่มีความหลากหลาย 
ข้อเสียเปรียบ 
 

• ภาพลักษณ์ของเมืองกับสภาพความเป็นจริงไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากการบริหารจัดการท าได้
ค่อนข้างยาก  

• ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในงานที่จัดช่วงฤดูการท่องเที่ยว (High Season)ค่อนข้างสูง โดยค่า
โรงแรมที่พักอาจมรีาคาสูงขึ้นถึงร้อยละ 40 - 50 

3) ไมซ์ซิตี้ในแหล่งเรียนรู้ 
เชียงใหม่เป็นเมืองที่ตั้งของแหล่งการศึกษาที่มากท่ีสุดในภาคเหนือตอนบน เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ทั้งนี้เชียงใหม่ยังมีโครงการ
สร้างห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ที่ประกอบไปด้วย 3องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ผู้สอน ผู้เรียน และ 
สื่อ ภายใต้การวิจัยและออกแบบห้องเรียนต้นแบบระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ระดับภูมิภาคและอาเซียน  

นอกจากเชียงใหม่จะเป็นศูนย์กลางของสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ และมีโครงการการ
เรียนรู้ต้นแบบหรือห้องเรียนอัจริยะแล้ว เชียงใหม่ยังถือว่ามีแหล่งการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาเรียนรู้ที่เน้นการ
ให้บริการแก่ นักเรียน นักศึกษา ชาวต่างชาติ หรือนักเดินทางไมซ์กลุ่มอ่ืนๆ ที่มีความสนใจที่ไม่ไกลจากตัวเมือง
มากนัก สามารถเดินทางได้สะดวก อีกเป็นจ านวนมาก เนื่องจากเป็นศูนย์รวมโครงการหลวงของภาคเหนือ  
ซึ่งมีจ านวนถึง 27 แห่งตั้งอยู่ในพื้นท่ี จากทั้งหมด 36 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่  

  อ าเภอแม่ริม 3 แห่ง ได้แก่  1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย 
 2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ 
 3) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา 

อ าเภอฝาง 1 แห่ง  ได้แก่  1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง 
อ าเภอแม่แตง 2 แห่ง  ได้แก่  1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง 
     2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด 
อ าเภอฮอด 1 แห่ง  ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ 
อ าเภอแม่ออน 2 แห่ง  ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ 
     2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก 
อ าเภอแม่อาย 1 แห่ง  ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม 
อ าเภอแม่วาง 3 แห่ง  ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง 
     2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง 
     3) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก 
อ าเภอสะเมิง 2 แห่ง  ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ 
     2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ 
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อ าเภอแม่แจ่ม 3 แห่ง  ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง 
     2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ 
     3) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ 
อ าเภอหางดง 2 แห่ง  ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเริง 
     2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว 
อ าเภอจอมทอง 3 แห่ง  ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอินนนท์ 
     2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ 
     3) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย 
อ าเภอเชียงดาว 3 แห่ง  ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว 
     2) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก 
     3) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย 
อ าเภอดอยสะเก็ด 1 แห่ง  ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยง 

ทั้งนี้การส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นที่รู้จักในเรื่องเมืองส าหรับการจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ โดยเป็น
จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางสถาบันการศึกษาของภูมิภาค ทั้งมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวม
โครงการหลวงของภาคเหนือ เพ่ือใช้ในการศึกษาดูงานขององค์กรภาครัฐ จะมีจุดขาย ข้อได้เปรียบ และข้อเสีย
เปรียบ ของการเป็นไมซ์ซิตี้ในศูนย์กลางสถาบันการศึกษา เป็นดังนี้ 

ไมซ์ซิตี้ในศูนย์กลางสถาบันการศึกษา 
หัวข้อ รายละเอียด 

จุดขาย 
 

• เมืองไมซ์ซติี้ที่สามารถจดักิจกรรมไมซ์เช่ือมโยงกับการเรียนรู้ทีม่ีแหล่งเรียนรู้ และ
สถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงมากมาย ท้ังแหล่งการเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนา สถานเรยีนรู้ด้านการ
บริหารจดัการ โครงการหลวง พิพิธภัณฑม์ีชีวิต หรือแม้กระทั่งการเรยีนรู้ตามแหล่งชุมชน 

ขอ้ได้เปรียบ 
 

• เป็นคลัสเตอร์ของสถาบันการศึกษาช้ันน าของภาคเหนือที่เยอะที่สุด เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

• แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ไม่ไกลมากนัก สามารถเดินทางได้สะดวก เช่น การเดินทางจากตัวเมือง
เชียงใหม่ไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก มีระยะทางเพียง 46 กิโลเมตรเท่านั้น 

• มีแหล่งการเรียนรู้จ านวนมาก อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมโครงการหลวงของภาคเหนือ ซึ่งมีจ านวน 26 
แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จากทั้งหมด 36 แห่งทั่วประเทศ เช่น สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง 
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ 

ข้อเสียเปรียบ • การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เชื่อมโยงกับแหล่งการเรียนรู้ท าได้เฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจเท่านั้น 

4) ไมซ์ซิตี้ที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่รอบข้าง 
เชียงใหม่เป็นเมืองที่เป็นศูนย์รวมการประชุมของภาครัฐจากภาคเหนือตอนบนทั้งหมด เนื่องจากเป็น

ศูนย์รวมศูนย์ราชการของภาคเหนือ (Government Center) ท าให้การจัดประชุมต่างๆ สามารถท าได้สะดวก 
โดยมีหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางในพ้ืนที่ถึง 166 หน่วยงาน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน
ภาคเหนือ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI) ศูนย์อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ และศูนย์อุทกวิทยา
ชลประทานภาคเหนือตอนบน เป็นต้น และยังเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือที่เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอ่ืนๆ 
และสถานที่ส าคัญในภูมิภาค อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเทศในเอเชียและเอเชียตะวันออกอีกด้วย รวมถึง
เป็นศูนย์กลางของสถานบริการด้านสาธารณสุขของภูมิภาค โดยประกอบด้วยสถานบริการด้านสาธารณสุข
ประเภทที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 48 แห่ง จ านวน 6,301 เตียง จ าแนกเป็นประเภทบริการทั่วไป 42 แห่ง 
และประเภทบริการเฉพาะโรคจ านวน 6 แห่ง 
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การส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นที่รู้จักในเรื่องเมืองส าหรับการจัดประชุมสัมมนา นิทรรศการ โดยเป็น
จังหวัดที่เป็นเมืองเชี่อมโยงศูนย์กลางของภูมิภาคเหนือตอนบน อันเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทึ่ส าคัญ เป็น
ศูนย์กลางการพาณิชย์ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีส่วนราชการหรือหน่วยงานตั้งอยู่ในเขต
จังหวัดเชียงใหม่เป็นจ านวนมาก มีจุดขาย ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบ ของการเป็นไมซ์ซิตี้ในเมืองเชื่อมโยง เป็น
ดังนี้ 

ไมซ์ซิตี้ที่เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่รอบข้าง 
หัวข้อ รายละเอียด 

จุดขาย 
 

• เมืองแห่งการเช่ือมโยง เป็นศูนย์กลางของการประชุมพบปะของภูมภิาคขนาดย่อมๆ ท่ีครบครัน 
รวมไว้ซึ่งองค์กรของรัฐ หน่วยงาน และส านักงานสาขาของภูมิภาค เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เป็นต้น รวมถึงสถานบริการด้านสาธารณสุข 

ข้อได้เปรียบ 
 

• ง่ายต่อการเดินทางเข้าร่วมประชุมของเมืองรอบข้าง โดยใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 2 ช่ัวโมงจาก
จังหวัดรอบๆ 

• เป็นศูนย์รวมศูนย์ราชการของภาคเหนือ (Government Center) ท าให้การจัดประชุมต่างๆ 
สามารถท าได้สะดวก โดยมีหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางในพื้นที่ถึง 166 หน่วยงาน เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงานภาคเหนือ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (BOI) ศูนย์
อุตุนิยมวิทยา ภาคเหนือ และศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน เป็นต้น 

ข้อเสียเปรียบ • N/A 

5) ไมซ์ซิตี้ในเมืองสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
เชียงใหม่ถือเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ความสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่ง

เมืองมีเสน่ห์ในความหลากหลาย โดยเชียงใหม่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ 
เนื่องจากเมืองมีความเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์สูงและมีศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand 
Creative & Design Center; TCDC) ที่มีส่วนช่วยในการดึงดูดนักเดินทางไมซ์ให้เพลิดเพลินกับเสน่ห์แห่ง
ความคิดสร้างสรรค ์

เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ของเชียงใหม่นั้นคือ ความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วัฒนธรรม ธุรกิจ ศิลปะ และนวัตกรรม โดยเชียงใหม่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายและมีการเติบโตของอุตสาหกรรม
ทั้งในด้านหัตถกรรม บริการ การออกแบบ และซอฟแวร์/ดิจิทัลคอนเทนต์ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ความคิดสร้างสรรค์ในสาขาอ่ืนๆ ก็มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจ เช่น เกษตรกรรม การแปรรูปอาหาร ความอยู่ดี
กินดี และการท่องเที่ยว อีกทั้งเมืองเชียงใหม่ยังมีระบบนิเวศเชิงสร้างสรรค์ เศรษฐกิจของเมืองและการพัฒนา
เมืองบนพ้ืนฐานแห่งความสร้างสรรค์ เนื่องด้วยความคิดอย่างสร้างสรรค์สามารถช่วยให้การพัฒนาเมืองท าได้
ง่ายยิ่งขึ้นและสามารถน าความคิดสร้างสรรค์มาสร้างเป็นจุดแข็งแก่ไมซ์ซิตี้เมืองเชียงใหม่เชื่อมโยงกับต้นทุนทาง
วัฒนธรรม แต่ทั้งนี้การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เชื่อมโยงกับความสร้างสรรค์อาจท าได้เฉพาะนักท่องเที่ยวไมซ์บางกลุ่ม
ที่มีความสนใจเท่านั้น ดังนั้นสามารถสรุปจุดขาย ข้อได้เปรียบ และข้อเสียเปรียบของการเป็นไมซ์ซิตี้ในเมือง
สร้างสรรค์ ได้ดังนี้ 

ไมซ์ซิตี้ในเมืองสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
หัวข้อ รายละเอียด 

จุดขาย 
 

• เมืองไมซ์ซติี้ที่เตม็ไปด้วยความคดิสร้างสรรค์ เช่ือมโยงต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยูเ่ดิมเข้ากับพ้ืนท่ี
ของเมืองให้กลายเป็นการรังสรรคค์วามน่าสนใจใหม่ๆ  ให้แก่เมือง 

ข้อได้เปรียบ • มีพื้นท่ีสร้างสรรค์จ านวนมากในการจัดงานต่างๆ เนื่องจากมีบุคลากรและทรัพยากรท้องถิ่นที่ดี 
ข้อเสียเปรียบ 
 

• การจัดกิจกรรมไมซ์ที่เช่ือมโยงกับความสร้างสรรค์อาจท าได้เฉพาะนักท่องเที่ยวไมซ์บางกลุ่มที่มี
ความสนใจเท่านั้น 
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การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตรท์ี่มีความชัดเจน จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาภาพลักษณ์ของจังหวัดให้
มีความโดดเด่น ใช้ในการเป็นจุดขายของจังหวัดที่สามารถสร้างให้เป็นที่จดจ าของนานาประเทศในฐานะของ
การเป็นเมืองแห่งไมซ์ของประเทศไทย รวมทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ทิศทางการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในการรองรับ
การจัดงานไมซ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค 

ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เชียงใหม่และสนับสนุนการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดให้
ก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการระดับโลก จึงได้มีการจัดรูปแบบกิจกรรมหลัง
การประชุมที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของเชียงใหม่ โดยยึดถือเอาวัตถุประสงค์ประการส าคัญ
จากศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ และวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคให้สอดคล้องกับรูปแบบ
กิจกรรมหลังการประชุมที่ก าหนด เพ่ือดึงดูดผู้เข้าร่วมประชุมหรือผู้จัดการประชุมให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของการ
เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ของเชียงใหม่ 

จากข้อมูลงานวิเคราะห์ตลาดต่างประเทศ กองกลยุทธ์การตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
และโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพ่ือสนับสนุนเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ซึ่งได้มีการ
วิเคราะห์พฤติกรรมและแนวโน้มการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางไมซ์ โดยประมวลจากข้อคิดเห็น
ของส านักงานการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศต่างๆ ข้อเสนอแนะจากองค์กรเอกชนที่ด าเนินกิจการ  
การท่องเที่ยว และจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
การวิเคราะห์ความต้องการของกลุม่ผู้บรโิภค 

วั นธรรมล้านนา (Lanna Culture & Tradition)

การท่องเที ยวทางธรรมชาติ
(Ecotourism)

สถาบันการศึก า/แหล่งการเรยีนรู้ 
(Learning based Tourism)

การเช  อมโยงกับ   นที อ  น  
(Center Hub of the North) 

ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
(Creative & Innovation) 

Meeting Incentive Convention Exhibition
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การวิเคราะห์ความต้องการของกลุม่ผู้บรโิภค 

กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ กิจกรรมหลังการประชมุ 

กา
รป

ระ
ชุม

อง
ค์ก

ร 
(M

ee
tin

g) 

องค์กรภาครัฐ • การประชุมที่อยู่ในงบประมาณที่ก าหนด เนื่องจากการ
เบิกจ่ายจะต้องเป็นไปตามระเบยีบ  

• การเดินทางกลับหลังจากการจัดประชุมเสร็จ เนื่องด้วย
งบประมาณและระยะเวลาที่จ ากัด 

• กิจกรรมเสริมอื่นๆ ท่ีสอดแทรกระหว่างการประชุม เช่น 
การรับประทานอาหารพื้นบ้าน การซื้อสินค้าพ้ืนเมือง 
(Shopping) 

- 

องค์กรเอกชน
ภายในประเทศ 

• สถานท่ีจัดประชุมที่มีความยืดหยุน่ สามารถปรับเปลี่ยนได้ 
• กิจกรรมการท่องเที่ยวส าหรับพนกังานหลังการประชุม 

เพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย 
• กิจกรรมการเรียนรูต้่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับบริษัท เพื่อให้

พนักงานได้เทคนิคการท างานใหม่ๆ  
• กิจกรรมสัมพันธ์ (Team Building) ที่สร้างความสามัคคี

ให้แก่พนักงาน 
• งานเลี้ยงสังสรรค์ให้แก่พนักงาน 

• การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
(Art & Culture) 

• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
(Natural) 

• กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) 

องค์กรภาคเอกชน  
ในภูมิภาคเอเชีย 

• การบริการที่ดี ไดม้าตรฐาน และมเีอกลักษณ์ของพื้นที่ 
• การดูแลรักษาความปลอดภัยที่ไดม้าตรฐาน 
• กิจกรรมการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเชิง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ  
และเชิงผจญภัย 

• การท่องเที่ยวในสถานท่ีมีความน่าสนใจ ไมส่ามารถชมได้ใน
พื้นทีอ่ื่นๆ เช่น ประเพณีหรือเทศกาลประจ าจังหวัด  

• การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
(Art & Culture) 

• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
(Natural) 

• การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ 
(Education) 

องค์กรภาคเอกชน  
ในภูมิภาคยโุรป 

• การเดินทางที่สะดวกและมีความปลอดภัย 
• การพักผ่อนท่ีสะดวกสบาย มีเอกลักษณ์ และสร้างความ

ประทับใจ เช่น การพักผ่อนร่วมกบัการศึกษา 
วิถีชีวิตครอบครัวท้องถิ่นไปพร้อมกัน 

• การพักผ่อนเชิงสุขภาพ (Wellness) โดยเฉพาะบริการ
ด้านสปา เพ่ือสร้างความผ่อนคลายให้กับร่างกาย 

• การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้

• การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใส่ใจสภาพแวดล้อม และเรื่อง
มนุษยธรรม 

• การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
(Art & Culture) 

• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
(Natural) 

• กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) 

• การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ 
(Education) 
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องค์กรเอกชน
ภายในประเทศ 

• การสังสรรค์และการท่องเที่ยวท่ีหลากหลาย และมีความ
โดดเด่น 

• กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ (Team Building) เพื่อสร้างความ
สามัคคีให้แก่ทีมงาน 

• กิจกรรมหรือสถานท่ีที่เป็นแรงจูงใจ เพื่อให้เกิดความ
ผูกพันธ์ต่อองค์กร 

• กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กบัองค์กร และสร้าง
จิตส านึกท่ีดีให้แก่พนักงาน 

• การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
(Art & Culture) 

• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
(Natural) 

• กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) 

• กิจกรรมการผจญภยั 
(Adventure and Team 
Building) 

• กิจกรรมพักผ่อนและเน้นความ
ผ่อนคลาย (Luxury Slow Life) 

องค์กรภาคเอกชน 
ในภูมิภาคเอเชีย 

• การบริการที่ดี ไดม้าตรฐาน และมเีอกลักษณ์ของพื้นที่ 
• การดูแลรักษาความปลอดภัยที่ไดม้าตรฐาน 
• กิจกรรมการท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเชิง

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เชิงธรรมชาติ  
และเชิงผจญภัย 

• การท่องเที่ยวในสถานท่ีมีความน่าสนใจ ไมส่ามารถชมได้ใน
พื้นที่อ่ืนๆ เช่น ประเพณีหรือเทศกาลประจ าจังหวัด 

• การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
(Art & Culture) 

• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
(Natural) 

• การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ 
(Education) 
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กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการ กิจกรรมหลังการประชมุ 
องค์กรภาคเอกชน 
ในภูมิภาคยโุรป 

• การเดินทางที่สะดวกและมีความปลอดภัย 
• การพักผ่อนท่ีสะดวกสบาย มีเอกลักษณ์ และสร้างความ

ประทับใจ เช่น การพักผ่อนร่วมกบัการศึกษา 
วิถีชีวิตครอบครัวท้องถิ่นไปพร้อมกัน 

• การพักผ่อนเชิงสุขภาพ (Wellness) โดยเฉพาะบริการ
ด้านสปา เพ่ือสร้างความผ่อนคลายให้กับร่างกาย 

• การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู ้

• การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ใส่ใจสภาพแวดล้อม และเรื่อง
มนุษยธรรม 

• การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม 
(Art & Culture) 

• การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
(Natural) 

• กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) 

• การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ 
(Education) 
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สมาคม/องค์กร
ภายในประเทศ 

• การประชุมเชิงวิชาการและพื้นท่ีในการศึกษาดูงานท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการประชุม 

• การท ากิจกรรมเพื่อสังคม การเผยแพร่ความรูสู้่ชุมชน 
โดยเฉพาะความรู้ทางด้านของสุขภาพ เนื่องจากหัวข้อการ
ประชุมหลักท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเรื่องของ
สุขภาพ ที่มีผูเ้ข้าร่วมประชุมเป็นนกัวิชาการและแพทย ์

• การพักผ่อนท่ีสะดวกสบาย มีบริการที่ดีเยีย่ม หรหูรา และมี
ความเป็นส่วนตัว เพื่อการพักผ่อนอย่างแท้จริง 

• กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) 

• กิจกรรมพักผ่อนและเน้นความ
ผ่อนคลาย (Luxury Slow Life) 

สมาคม/องค์กร
ต่างประเทศ 

• การประชุมเชิงวิชาการและพื้นท่ีในการศึกษาดูงานท่ี
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาการประชุม 

• กิจกรรมการท่องเที่ยวหรือการเรยีนรู้วิถีชีวิตส าหรบั
ผู้ติดตาม เช่น ครอบครัวของผู้เข้าร่วมงาน ให้ได้ใช้เวลา
ระหว่างรอ 

• กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีหลากหลายและมเีอกลักษณ์ที่โดด
เด่นของจังหวัด ทั้งก่อนและหลังการประชุม 

• ประสบการณ์แปลกใหมแ่ละแหล่งความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ข้อมลู ข่าวสาร และความกา้วหน้าทางวิทยาการ 

• การพบปะแลกเปลีย่นความเห็นหรือพิจารณาความร่วมมือ
กันของสมาคม/องค์กรธรุกิจในอนาคต 

• กิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate 
Social Responsibility: CSR) 

• กิจกรรมพักผ่อนและเน้นความ
ผ่อนคลาย (Luxury Slow Life) 
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อุตสาหกรรมหลัก  
ศิลปะหตัถกรรมและ
หัตถศิลป์ สิ่งทอ 
สมุนไพรและสปา 
สุขภาพและอาหาร 

• การน าเสนอสินค้าและการบริการของบริษัทให้แก่ผู้บริโภค
โดยตรง ซึ่งเป็นโอกาสของการขยายตลาดให้กว้างขึ้น 

• โอกาสในการแลกเปลี่ยนมุมมอง พบปะผู้ประกอบการใน
กลุ่มคลัสเตอร์ เพื่อสร้างเครือข่ายเช่ือมโยงหรือต่อยอดทาง
ธุรกิจ 

• การเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต (Site 
Visit) ที่เช่ือมโยงกับการพัฒนาธุรกิจของตน 

• การซื้อขายสินค้าส าคญัของจังหวัด เช่น สินค้าที่เป็นตรา
สินค้าของเชียงใหม่ สินค้าโอท็อปหรือสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ์ (One Province One Product) ที่ได้รับการ
พัฒนาและมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาไปเป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) และสินค้าส่งออกต่อไป 

• การจับคู่ทางธุรกิจ (Business 
Matching) 

• การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ 
(Education) 
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4. การออกแบบกิจกรรมหลังการประชุม 

ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนให้เชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการจัด
งานไมซ์ระดับนานาชาติ จ าเป็นต้องมีการออกแบบกิจกรรมหลังการประชุมที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด 
เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ที่เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างแรงดึงดูดผู้จัดงานไมซ์และนักเดินทางไมซ์ให้
สนใจและเข้ามาจัดงานท่ีจังหวัด 

 

รูปแบบกิจกรรมหลังการประชุม (Options Program/ Theme) 

ในการจัดรูปแบบกิจกรรมหลังการประชุมที่สอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของเชียงใหม่ จะต้องมี
การออกแบบกิจกรรมหลังการประชุมให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัด เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ชื่อเสียงของจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก และดึงดูดให้เกิดการจัดประชุมสัมมนาภายในพ้ืนที่ โดย
กิจกรรมหลังการประชุมสามารถแบ่งรูปแบบได้เป็น 7 ประเภท ได้แก่  

1. การท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม (Art & Culture)  
2. การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (Natural) 
3. กิจกรรมเพ่ือสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
4.การท่องเที่ยวด้านการเรียนรู้ (Education) 
5. การจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) 
6. กิจกรรมการผจญภัย (Adventure and Team Building)  
7. กิจกรรมพักผ่อนและเน้นความผ่อนคลาย (Luxury Slow Life) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

กิจกรรมหลังงานประชุม (Options Program/Theme)

 

   การท่องเที ยวทางศิลปวั นธรรม: 
                                 
                                   
                                   
                              
                             
                            

   การท่องเที ยวทางธรรมชาติ:        
                                       
                                           
                              

   กิจกรรมเ   อสังคม (Corporate Social 
Responsibility: CSR):            
                                         
                  

   การท่องเที ยวด้านการเรียนรู้:     
                                     
                                       
                                     
                     

   การจับคู่ทางธุรกิจ:                   
                                       
                                      
                                 
                   

   กิจกรรมการผจ ภัย:                     
                                          
                                           
                                           
                              

   กิจกรรม ักผ่อนและเนน้ความผ่อน
คลาย (Luxury Slow Life):        
                                     
                                  
                                
                         

กิจกรรมการผจ ภัย 
(Adventure and Team 

Building)

กิจกรรมหลังงานประชุม 
(Options 

Program/Theme)
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รูปแบบกิจกรรมหลังการประชุม 

รูปแบบกจิกรรม 
หลังการประชุม รายละเอียดกจิกรรม ตัวอย่างกิจกรรม | โปรแกรมกิจกรรมหลังการประชุม 

1. การท่องเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม  
(Art & Culture) 

กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีเน้นการ
สัมผสัถึงศิลปวัฒนธรรมของ
จังหวัดเชียงใหม่ที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่น มีกลิ่นอายของวัฒนธรรม
ล้านนา ศิลปะทางด้านสินค้า
หัตถกรรมที่มีลวดลายสวยงาม 
รวมไปถึงการเยี่ยมชมสถานท่ี
ส าคัญต่างๆ 

1. โปรแกรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum) เป็น
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่บุคคลในบริเวณนั้นจะมีการแต่งกายและ
การแสดง โดยมีจดุประสงค์เพื่อแสดงวัฒนธรรมชีวิตความ
เป็นอยู่ให้กับผู้ชมในยุคปัจจุบันได้เห็น เช่น หมู่บ้านท า
เครื่องเงิน หมู่บ้านท าแกะสลัก หมู่บ้านทอผ้า 

2. โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวเยีย่มชมศิลปวัฒนธรรม ตาม
เส้นทางสถานท่ีวัดต่างๆ เช่น พระธาตุดอยสเุทพ วัดเจดยี์
หลวง วัดพระสิงห์วรวิหาร วัดเชียงมั่น เป็นต้น 

3. โปรแกรมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไมซไ์ดร้่วมออกแบบและสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง
ที่เป็นสินค้าหตัถกรรมของท้องถิ่นล้านนา 

2. การท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ 
(Natural) 

กิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีมุ่งเน้น
การใกล้ชิดกับธรรมชาติ ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมไดส้ัมผัสถึง
ธรรมชาติที่งดงามของจังหวัด
เชียงใหม่ โดยเฉพาะภูเขา ป่าไม้ที่
มีมากมาย 

1. โปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงพักผ่อน เช่น เส้นทาง 
ม่อนแจ่ม - ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย - ไร่องุ่นเอ
เดน - สวนพฤกษศาตรส์มเด็จพระนางเจ้าสิริกติิ์ ซึ่งมี
ทัศนียภาพท่ีสวยงาม สามารถมองเห็นวิวทิวเขาซับซ้อน อีกทั้ง
ในยามค่ าคืนฟากฟ้ายังแวดล้อมไปด้วยดวงดาว 

2. โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco-Tourism) เช่น  
บ้านแม่กลางหลวง บ้านอ่างกาน้อย บ้านผาหมอน และบ้าน
หนองหล่ม เป็นการสรา้งแนวความคิดทางด้านการอนุรักษ์
วัฒนธรรมลา้นนาผสมผสานกับธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เช่น การบริการที่พักแบบ Home Stay และ 
Village Stay การเดินป่า ศึกษาธรรมชาติ เดินป่าดูนกประจ า
ถิ่นทีม่ีเฉพาะในพ้ืนท่ี 

3. โปรแกรมการท่องเที่ยวส าหรับผู้ตดิตามหรือครอบครัว เช่น 
เส้นทางท่องเที่ยวสวนสตัว์เชียงใหม่ 

3. กิจกรรมเพื่อสังคม 
(Corporate 
Social 
Responsibility: 
CSR) 

กิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ผ่านการ
ด าเนินงานร่วมกันขององค์กร 
สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทการ
รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
โดยเน้นจากความต้องการ/ปญัหา
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

1. โปรแกรมกิจกรรมการเลีย้งและรักษาช้าง (Elephant 
Treatment) ที่บาดเจ็บในศูนย์บรบิาลช้าง (Elephant 
Natural Park) 

2. โปรแกรมกิจกรรมการระดมทุนใหค้วามช่วยเหลือโรงเรยีน
ชาวเขาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน 

3. โปรแกรมการปลูกต้นไม้ ควบคู่กับการพัฒนาคน ชุมชน สังคม 
ด้วยกระบวนการมสี่วนร่วม เป็นเจ้าของต้นไม้ และการลงมือ
ปฏิบัติจริง เพ่ือเป็นการช่วยให้มีจติส านึกหวงแหนทรัพยากร
ป่าไม ้
 

4. การท่องเที่ยวด้าน
การเรยีนรู้ 
(Education) 

กิจกรรมที่มุ่งเน้นใหผู้้เข้าร่วม
ประชุมได้สมัผสัถึงวิถีชีวิตของ
ชุมชน รวมไปถึงการเพาะปลูก
พันธุ์พืชเมืองหนาวท่ีเป็นจุดเด่น
ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้
ผู้เข้าร่วมประชุมไดเ้กิดองค์ความรู้
ใหม่ๆ เป็นการเปิดประสบการณ์
ให้กว้างยิ่งข้ึน 

1. โปรแกรมเรยีนรู้วิถีชีวิตชุมชน เช่น หมู่บ้านชาวเขา หมู่บ้านแม่
ก าปอง หมู่บ้านชาวเขาม้งดอยปุย และโรงเรียนบ้านหอม
สมุนไพร ซึ่งเป็นการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านท่ามกลาง
ธรรมชาต ิ

2. โปรแกรมเรยีนรู้เส้นทางโครงการในพระราชด าริ ซึ่งจังหวัด
เชียงใหม่มีมากกว่า 44 โครงการ ที่จะให้ไดเ้ห็นการท างาน
วิจัยของนักวิจัยและเจา้หน้าท่ีโครงการหลวงในการค้นคว้า
พันธุ์ผักและผลไม้ที่เหมาะสมในพ้ืนท่ี และยังไดเ้รียนรู้การ
พัฒนาและส่งเสรมิชาวเขาให้ท าการเพาะปลูกพืชใหม่ๆ 
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รูปแบบกจิกรรม 
หลังการประชุม รายละเอียดกจิกรรม ตัวอย่างกิจกรรม | โปรแกรมกิจกรรมหลังการประชุม 

5. การจับคู่ทางธุรกิจ 
(Business 
Matching) 

กิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจทีเ่ปิด
พื้นที่ให้นักธุรกิจได้มโีอกาสในการ
พบปะ เจรจาซื้อขาย และ
แลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร 
ก่อให้เกิดมูลคา้การซื้อขายจ านวน
มาก 

1. โปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนกัธุรกิจไทย – จีน โดยเน้นไป
ที่โปรแกรมทัวร์และการท่องเที่ยวหลังการประชุม  

2. โปรแกรมจับคู่ทางธุรกิจระหว่างบริษัทเงินทุน (Venture 
Capital) และสตาร์ทอัพ (Startup) ในพื้นที่ 

6. กิจกรรม 
การผจญภัย 
(Adventure and 
Team Building) 

กิจกรรมการผจญภยัที่ให้
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมผัสกับ
ประสบการณ ์
ท้าทายร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
เรียนรู้การท างาน เสริมสร้าง
ความสามัคคีด้วยกจิกรรมสนุกๆ 
ในรูปแบบใหม่ๆ 
 

1. โปรแกรมจับมือถือแขนเดินข้ึนดอยสุเทพ เพื่อสร้างความ
สามัคคเีป็นน้ าหนึ่งใจเดยีวกันและเพื่อความเป็นสริิมงคล 

2. โปรแกรมการท ากิจกรรมล่องแก่งเรือยางตามแม่น้ าแม่แตง 
เพื่อท าสร้างความสามัคคีระหว่างกิจกรรมการล่องแพ และการ
พายเรือไปตามแม่น้ าร่วมกัน  

3. โปรแกรมแรลลี่กลุ่มรถเอทีวี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ โดยการ
เล่นกิจกรรมร่วมกันในแตล่ะฐาน 

4. โปรแกรมท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงผจญภัย เช่น เส้นทาง สวนงู - 
สวนผีเสื้อ – ขี่ช้างที่ปางช้างแม่สา 

7. กิจกรรมพักผ่อน
และเน้นความผ่อน
คลาย (Luxury 
Slow Life) 

กิจกรรมที่ใหผู้้เข้าร่วมประชุมได้
ผ่อนคลายในทุกรปูแบบ เช่น การ
นวดและสปา การเล่นกีฬากอล์ฟ 
หรือการเรียนรู้วิธีการท าอาหาร
สไตลล์้านนา 

1. โปรแกรมกิจกรรมภายในโรงแรมส าหรับท่านผู้หญิง เช่น การ
สอนท าอาหารล้านนาดั้งเดิม การนวดและสปา 

2. โปรแกรมกิจกรรมส าหรับท่านผู้ชาย เช่น การเล่นกอล์ฟท่ี
สนาม Chiangmai Gymkhana Golf and Sports Club การ
นวดและสปา 
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ส่วนที่ 4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด ต้องมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์ การสร้างความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการผลักดันให้เกิดการจัดประชุมและ
นิทรรศการภายในจังหวัด โดยเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และคนในพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้เป็นเมืองไมซ์ 
จะต้องมีการก าหนดจุดเด่นของทางจังหวัด และเป้าหมายในการพัฒนา ซึ่งในการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ นี้
ประกอบด้วย 4 เรื่อง ได้แก่ 1. วิสัยทัศน์ในการเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัด 2. เป้าหมายในการพัฒนาไมซ์ซิตี้ของ
จังหวัด 3. กลยุทธ์ในการพัฒนาไมซ์ซิตี้จังหวัด และ 4. โครงการในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
1. ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์  
 1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
  - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
  - การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  - การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
1.4 แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2561-2564) 
 - ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น 

2. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

 2.1 วิสัยทัศน์ 

“เชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม จุดหมายปลายทางของกิจกรรมไมซ์ในเอเชีย” 
“Chiang Mai The Splendid City of Culture and Destination for MICE in Asia” 

 2.2 พันธกิจ 
  1. สนับสนุนการจัดงานไมซ์เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน 
  2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการบริการชั้นเลิศและมีอัตลักษณ์ของความเป็น 

วัฒนธรรม 
  3. พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์บนฐานความรู้ และพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานสากล 
  4. ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันระยะยาว 
3. เป้าประสงค์ 

3.1 จ านวนรายได้และนักเดินทางของกิจกรรมไมซ์เพ่ิมมากข้ึน 
3.2 จ านวนนักเดินทางจากอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดที่เพ่ิมข้ึน 
3.3 เศรษฐกิจสมดุลและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าประสงค์รวม 
ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 

รวม 4 ปี 
ข้อมูลค่าฐาน 

เป้าหมายรายป ี
2561 2562 2563 2564 2561-

2564 
1.จ านวนรายได้จาก
อุตสาหกรรมไมซ์
จังหวัดที่เพิ่มขึ้น 

1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้
อุตสาหกรรมไมซ์
จังหวัด 

รายไดจ้ากการจดั
กิจกรรมไมซ์จังหวัด 

2 2 2 2 8 

2. จ านวนนักเดินทาง
จากอุตสาหกรรมไมซ์
จังหวัดที่เพิ่มขึ้น 

2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของนักเดินทางจาก
อุตสาหกรรมไมซ ์

จ านวนนักเดินทาง
ที่เข้าร่วมการจัด
กิจกรรมไมซ์ใน
พื้นที่จังหวัด 

2 2 2 2 8 

3. เศรษฐกิจสมดุล 
และขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของรายได้จาก
อุตสาหกรรมไมซ์จังหวดั 

จ านวนรายได้จาก
อุตสาหกรรมไมซ์
จังหวัด 
(5,304 ล้านบาท 
ข้อมูลปี 2560) 

2 2 2 2 8 

 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดไมซ์แบบมุ่งเป้าตลาดเอเชีย 

กลยุทธ์ 
- ส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเมืองโดยใช้ทุนทาง 

  วัฒนธรรม 
- พัฒนาช่องทางการตลาดเชิงรุกกับลูกค้าองค์กรเป้าหมาย ทั้งในและต่างประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับการบริการ พัฒนาสินค้าท่องเที่ยว สร้างโอกาสในกิจกรรมไมซ์  
   โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 

 กลยุทธ์ 
- ส่งเสริมกิจกรรมการบริการทางการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มไมซ์ โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
- เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และสินค้าทางการท่องเที่ยวโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม 
- สร้างโอกาส และยกระดับกิจกรรมไมซ์ในพื้นที่ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนา ยกระดับ บุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในพ้ืนที่ 
กลยุทธ์ 
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้ได้มาตรฐานสากล 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ 
กลยุทธ์ 
- ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ 
- พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการไมซ ์
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ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ กลยุทธ ์

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
และการตลาดไมซ์แบบมุ่งเปา้
ตลาดเอเชีย 
 

1.1 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวน 
นักเดินทางไมซ์ของจังหวัด 

ร้อยละ 2 2 2 2 
1. ส่งเสริมการตลาด 
ประชาสมัพันธ์ และ
เสรมิสร้างภาพลักษณ์
ของเมืองโดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรม 
2. พัฒนาช่องทาง
การตลาดเชิงรุกกับลูกค้า
องค์กรเป้าหมาย ทั้งใน
และต่างประเทศ 

1.2 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจ านวนรายได้
อุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด 

ร้อยละ 2 2 2 2 

1.3 จ านวนงานท่ีมีการจัดกจิกรรม
เจรจาทางธุรกิจ 

งาน 2 2 2 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับการบริการ พัฒนา
สินค้าท่องเที่ยว สร้างโอกาส
ในกิจกรรมไมซ ์
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม
   

2.1 จ านวนงาน/กิจกรรมในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาของจังหวัด  

งาน/
กิจกรรม 

5 5 5 5 
1. ส่งเสริมกจิกรรมการ
บริการทางการท่องเทีย่ว
ส าหรับกลุ่มไมซ์ โดยใช้
ทุนทางวัฒนธรรม 
2. เช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยว และสินค้า
ทางการท่องเที่ยวโดยใช้
ทุนทางวัฒนธรรม 
3. สรา้งโอกาส และ
ยกระดับกจิกรรมไมซ์ใน
พื้นที ่

2.2 จ านวนสินค้าและบริการที่ไดร้ับ
ตราสญัลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ 
(Chiang Mai Brand) เพิ่มขึ้น 

ราย 3๐ 3๐ 4๐ ๔๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนา ยกระดับ บุคลากรที่มี
ส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรม
ไมซ์ในพ้ืนท่ี 

3.1 จ านวนบคุลากร/ผู้ประกอบการที่
ผ่านการพัฒนาดา้นไมซ ์ คน 100 100 100 100 

พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรด้าน
อุตสาหกรรมไมซ์ใหไ้ด้
มาตรฐาน 3.2 จ านวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่

ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
แห่ง 10 10 10 10 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยกระดับและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
การจัดกิจกรรมไมซ ์

4.1 จ านวนสถานประกอบการและ
แหล่งท่องเที่ยวท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

แห่ง 5 5 7 10 
1. ยกระดับโครงสร้าง
พื้นฐานทางกายภาพ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ไมซ ์
2. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ทันสมัยมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ให้บริการไมซ ์

4.2 จ านวนสถานท่ีที่ไดร้ับการรับรอง
ตรวจประเมินมาตรฐานสถานท่ีจดังาน
ประเทศไทย (Thailand MICE Venue 
Standard; TMVS) เพิ่มขึ้น 

แห่ง 3 5 8 10 

หมายเหตุ : 
- ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 1.3 ตัวชี้วัดเพ่ิมขึ้นจากค่าฐานร้อยละ 2 ต่อปี และใช้ค่าฐานการวัดของส านักงานส่งเสริม
การประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
- นิยามของตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนสินค้าและบริการที่ได้รับตราสัญลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai 
Brand) เพ่ิมข้ึน ให้ใช้การรับรองของส านักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ 
- นิยามของตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนบุคลากร/ผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาด้านไมซ์  ให้ใช้การรับรอง
ระดับประเทศโดยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ศูนย์ความเป็น เลิศ
ด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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- นิยามของตัวชี้วัดที่  3.2 จ านวนผู้ประกอบการด้านไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ให้ใช้การรับรอง
ระดับประเทศ โดยส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านไมซ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- นิยามของตัวชี้วัดที่ 4.1 จ านวนสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรองมาตรฐานจะใช้มาตรฐาน
การท่องเที่ยวไทย ซึ่งตรวจประเมินโดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยจะแบ่งเป็น 

1. มาตรฐานของส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว อาทิ มาตรฐานโรงแรม มาตรฐานสถานที่พักตาก
อากาศ มาตรฐานเกสต์เฮาส์ มาตรฐานบริการอาหารเพ่ือการท่องเที่ยว มาตรฐานห้องน้ า
สาธารณะเพ่ือการท่องเที่ยวระดับสากล เป็นต้น 

2. มาตรฐานของส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อาทิ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มาตรฐาน
แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ เป็นต้น 

3. มาตรฐานของส านักทะเบียนธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประกอบด้วย มาตรฐานธุรกิจน าเที่ยว
และมาตรฐานมัคคุเทศก์ โดยแต่ละมาตรฐานจะมีอายุการรับรองท่ีแตกต่างกัน   

โดยหน่วยงานหรือองค์กรใดที่ได้รับรองมาตรฐาน จะได้รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวเป็น
รูปสัญลักษณ์ “ช้างชูงวงเริงร่า ประกอบลายประจ ายาม” และในแต่ละปีจะมีการก าหนดตรวจมาตรฐาน 
ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการก าหนดตรวจรับรองของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 
- นิยามของตัวชี้วัดที่ 4.2 จ านวนสถานที่ที่ได้รับการรับรองตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย 
(Thailand MICE Venue Standard; TMVS) เพ่ิมขึ้น ใช้ค่าฐานการวัดของส านักงานส่งเสริมการประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

5. ห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ 

สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 1. ส่วนต้นทาง 2. ส่วนกลางทาง 3. ส่วนปลายทาง 
4. ส่วนสนับสนุน โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

1. ต้นน้้า 2. กลางน้้า 3. ปลายน้้า 
   การพัฒนาฐานที่ส าคัญในการพฒันา
อุตสาหกรรมไมซภ์ายในพื้นที่ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสรา้งความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่กลุ่มผูเ้ข้าร่วมงานใน 
ทุกประเภท โดยสามารถแบ่งลักษณะได้
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่
   - การเตรียมความพร้อมของโรงแรม
และสถานท่ีประชุม 
   - การพัฒนาและยกระดับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมไมซ ์
   - การพัฒนาและยกระดับการ 
จัดงานไมซ ์

   การสร้างสินคา้และบริการใหม้คีวาม
โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ การสร้าง
โปรแกรมและกจิกรรมการท่องเทีย่ว 
เพื่อผ่อนคลายหลังจากเสรจ็สิ้นการ
ประชุม โดยการพัฒนาในส่วนกลางน้ า 
สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   - การสร้างโปรแกรมและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ที่เป็นมาตรฐาน 
   - การพัฒนากิจกรรมและการบริการ 
ที่สามารถสะท้อนถึงวิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนในพ้ืนท่ี 

   การจัดท าแผนตลาด พัฒนาช่องทาง
การตลาดเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
จังหวัดไปยังกลุม่ผู้จดัหางาน เพื่อดึงดูด
งานเข้าสู่จังหวัด รวมทั้งการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของทางจังหวัดให้มีความ
โดดเด่นและเป็นท่ีจดจ า โดยการพฒันา
ในส่วนปลายน้ า สามารถแบ่งได้
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
   - การพัฒนาช่องทางการตลาดเพื่อ
ดึงดูดนักเดินทางไมซ ์
   - การสร้างภาพลักษณ์และ
ประชาสมัพันธ์ไปยังผู้บริโภค 

4. โครงสร้างพ้ืนฐานและการบรหิารจัดการ 
   การพัฒนาระบบต่างๆ ที่มีส่วนช่วยในการผลักดันและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ให้มีการเติบโต โดยการพัฒนาในส่วน
สนับสนุน สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ลักษณะ 
   - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในพ้ืนท่ี 
   - การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
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 5.1 การพัฒนาระบบต้นทาง :  เป็นกระบวนการบริหารจัดการวัตถุดิบในห่วงโซ่การผลิต ซึ่งใน
อุตสาหกรรมไมซ์เปรียบเสมือนการเตรียมความพร้อมของโรงแรมและการบริหารจัดการสถานที่ประชุม  
เส้นทางการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ 
การพัฒนาและยกระดับของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมไมซ์ใหม่และการ
ยกระดับงานไมซ์แบบเดิมให้ดีขึ้น 
 5.2 การพัฒนาระบบกลางทาง : เป็นการสร้างสินค้าและบริการให้มีความโดดเด่นและเป็น
เอกลักษณ์ ซึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์เปรียบเสมือนการสร้างความสัมพันธ์กับนักเดินทางไมซ์ การสร้างโปรแกรม
และกิจกรรมการท่องเที่ยว เพ่ือผ่อนคลายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม การพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ ของ
จังหวัดให้สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่และวัฒนธรรมของคนในพ้ืนที่ 
 5.3 การพัฒนาระบบปลายทาง : เป็นการจัดท าแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าไปยัง
ผู้บริโภค ซึ่งในอุตสาหกรรมไมซ์เปรียบเสมือนการสร้างจัดท าและวางแผนการตลาด รวมถึงการพัฒนาช่องทาง
การตลาดเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์เมืองไปยังกลุ่มผู้จัดงาน เพ่ือดึงดูดงานเข้าสู่จังหวัด รวมทั้งการพัฒนา
ภาพลักษณ์ของเมืองให้มีความโดดเด่นและเป็นที่จดจ า 
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จ ำนวน

โครงกำร พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ.2561-2564

1 ส่งเสริมกำรประชำสัมพันธ์และ
กำรตลำดไมซ์แบบมุ่งเป้ำตลำด
เอเชีย

19 406,736,000 154,421,380 375,840,000 358,840,000 1,272,237,380

2 ยกระดับกำรบริกำร พัฒนำ
สินค้ำท่องเท่ียว สร้ำงโอกำสใน
กิจกรรมไมซ์ โดยใช้ทุนทำง
วัฒนธรรม

23 393,862,000 206,778,200 304,858,000 307,230,000 1,167,728,200

3 พัฒนำ ยกระดับ บุคลำกรท่ีมี
ส่วนสนับสนุนอุตสำหกรรมไมซ์

ในพ้ืนท่ี
2 8,809,000 8,754,000 13,640,000 14,190,000 45,393,000

4 ยกระดับและพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม
ไมซ์

12 337,573,700 1,477,502,400 1,224,800,000 1,234,800,000 4,272,676,100

56 1,146,980,700 1,847,455,980 1,919,138,000 1,915,060,000 6,758,034,680รวมท้ังส้ิน

สรุปแผนงำน/โครงกำร ท่ีขับเคล่ือนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอุตสำหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่

ท่ี
ประเด็นยุทธศำสตร์ งบประมำณด ำเนินกำร
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กลยุทธ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2561-2564

1 โครงการส่งเสริมและเช่ือมโยงการ
ประชาสัมพันธ์และการตลาดทางการ
ท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ

32,700,000 38,635,000 35,500,000 36,000,000 119,235,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.1 ส่งเสริมการตลาด
การท่องเท่ียวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่
 (Chiang Mai Travel Mart 2018) 
CTM 2018

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 18,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.2 ส่งเสริมเส้นทาง
การท่องเท่ียวเช่ือมโยงประเทศเพ่ือน
บ้านเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน AEC 
(ก่ิวผาวอก - สันต้นดู่ - หลักแต่ง)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.3 ส่งเสริมจังหวัด

เชียงใหม่ศูนย์กลางตลาดท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพและกีฬาสู่นานาชาติ

4,500,000 5,000,000 5,500,000 6,000,000 16,500,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.4 เชียงใหม่ไชน่าทาวน์
 ไทยแลนด์ คร้ังท่ี 3

3,500,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 15,500,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.5 ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมต้อนรับเทศกาลการท่องเท่ียว
จังหวัดเชียงใหม่

2,600,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 11,600,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.6 ส่งเสริมการตลาด
สินค้าและบริการท่องเท่ียว

ภายในประเทศ

5,700,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 18,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.7 ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวร่วมกับพันธมิตรกลุ่มอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (GMS)

3,600,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 12,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.8 ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว และการท่องเท่ียวย่าน
การค้า-หัตถกรรมในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้้าโขง (GMS)

1,900,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.9 ส่งเสริมตลาด

ท่องเท่ียวด้านหัตถกรรมขยายฐาน
บริการการขายภายในประเทศ

1,900,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.10 จัดท้าคู่มือการจัด
งานไมซ์ล้านนา Lanna MICE Planer

0 2,305,000 0 0 2,305,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดไมซ์แบบมุ่งเป้าตลาดเอเชีย 

งบประมาณด าเนินการท่ี โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ท่ี 1. 
ส่งเสริมการตลาด
 ประชาสัมพันธ์ 

และเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
เมืองโดยใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม
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กลยุทธ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2561-2564

งบประมาณด าเนินการท่ี โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหลักท่ี 1.11 จัดงาน
ประชาสัมพันธ์ศักยภาพอุตสาหกรรม
ไมซ์ MICE EXPO

0 1,330,000 0 0 1,330,000

2 โครงการส่งเสริมการขยายตลาด
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน 1 ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ

  63,356,000  22,135,000   52,000,000  52,000,000   189,491,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ร่วมงานไทยเท่ียว
ไทย

     5,000,000    2,143,000     5,000,000    5,000,000      17,143,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.2  Lanna Expo 
Caravan (Tourism Handicraft 

     7,000,000    3,946,000     7,000,000    7,000,000      24,946,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.3  Famtrip เช่ือมโยง
การท่องเท่ียวกลุ่มอนุภาคแม่น้้าโขง GMS

     4,000,000     4,000,000    4,000,000      12,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.4 ผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1

     5,000,000     5,000,000    5,000,000      15,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.5 กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1 อินเตอร์เนช่ันแนล

ไมซ์มาร์ท (NIMM) North MICE City

     5,000,000     5,000,000    5,000,000      15,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.6 ส่งเสริมการตลาด 
Northern  Long Stay Fair

     3,000,000    2,000,000     3,000,000    3,000,000      11,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.7 ส่งเสริมตลาดการ
ท่องเท่ียวนอกฤดูกาลท่องเท่ียว (Green
 Season Project)

   10,000,000  11,900,000    10,000,000  10,000,000      41,900,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.8 การจัดประชุม
นานาชาติและแนะน้าสถานท่ีท่องเท่ียว
เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว

     5,000,000     5,000,000    5,000,000      15,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.9 การพัฒนา
ศักยภาพฮาลาล เพ่ือการท่องเท่ียว 

     8,000,000      500,000     8,000,000    8,000,000      24,500,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.10 ส่งเสริมอาหาร
ล้านนาฮาลาล (Lanna Halal Food)
เพ่ือการท่องเท่ียว

     3,178,000      500,000              -         3,678,000 

 กิจกรรมหลักท่ี 2.11 พัฒนาองค์กร
จัดการด้านการท่องเท่ียวผ่าน Mobile 
Payment Platform ส้าหรับ
ผู้ประกอบการภาคการท่องเท่ียว กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

     8,178,000       8,178,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.12 เทศกาลดนตรีใน

สวน (Garden Music Festival)

   1,146,000       1,146,000 

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรผู้ประกอบการในการ
ประกอบธุรกิจ

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000 กลยุทธ์ท่ี 2 
พัฒนาช่องทาง
การตลาดเชิงรุก
กับกลุ่มลูกค้า
องค์กรเป้าหมาย
ท้ังในและ
ต่างประเทศ

กลยุทธ์ท่ี 1. 
ส่งเสริมการตลาด
 ประชาสัมพันธ์ 
และเสริมสร้าง

ภาพลักษณ์ของ
เมืองโดยใช้ทุน
ทางวัฒนธรรม
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กลยุทธ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2561-2564

งบประมาณด าเนินการท่ี โครงการ/กิจกรรม

กิจกรรมหลักท่ี 3.1 กิจกรรมพัฒนา
ผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์สู่
มาตรฐานสากล เพ่ือสร้างโอกาสและ
ช่องทางการตลาดสินค้าจาก Local สู่ 
Global

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000

4 โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิต
อัจฉริยะในอุตสาหกรรมอาหาร 
(Northern Thailand Food Valley 
to Smart Industry 4.0)

0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 30,000,000

กิจกรรมท่ี 4.1 เสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมอาหาร
ภาคเหนือสู่การสร้างธุรกิจแบบย่ังยืน

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000

กิจกรรมท่ี 4.2 เช่ือมโยงและสร้าง

โอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม Northern Thailand Food
 Valley

- 4,000,000 4,000,000 4,000,000 12,000,000

กิจกรรมท่ี 4.3 สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม 
การตลาด และเช่ือมโยงธุรกิจกับ
ต่างประเทศ

- 3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000

5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เช่ือมโยงการผลิตและการประกอบ
ธุรกิจสู่ระดับสากล

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 5.1 กิจกรรมพัฒนาการ
เช่ือมโยงตลาดบริการสุขภาพสู่สากล

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 28,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 5.2 กิจกรรมสร้าง
โอกาสและขยายช่องทางการค้าสินค้า
เกษตรสู่อาเซียน

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 12,000,000

6 โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วย
แนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open 

Innovation)

    5,440,000   7,554,000     5,440,000   5,440,000     23,874,000 

7 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1  สู่การ
เป็นนักการตลาดสากล  Lanna 
Creative Learning Hub

  54,000,000  13,700,000   54,000,000  54,000,000   175,700,000 

8 โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
ธุรกิจกลุ่มล้านนา (Biz Club 
Northern 1)

    3,000,000     3,000,000   3,000,000       9,000,000 

กลยุทธ์ท่ี 2 
พัฒนาช่องทาง
การตลาดเชิงรุก
กับกลุ่มลูกค้า
องค์กรเป้าหมาย
ท้ังในและ
ต่างประเทศ
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กลยุทธ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2561-2564

งบประมาณด าเนินการท่ี โครงการ/กิจกรรม

9 โครงการพัฒนาเครือข่ายการค้าการ
ลงทุนสู่ตลาดอาเซียน

    5,000,000     5,000,000   5,000,000     15,000,000 

10 โครงการ Lanna Wellness (Health
 and Beauty)

    5,850,000     5,850,000   5,850,000     17,550,000 

11 โครงการสร้างสรรค์หัตถอุตสาหกรรม

ภาคเหนือตอนบน ๑ สู่ไทยแลนด์ ๔.๐ 
(Northern Creative Craft To 
Thailand 4.0)

    2,050,000     2,050,000   2,050,000       6,150,000 

12 โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถ่ินสู่
อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (Reinvented
 Craft)

    7,500,000   8,431,000   15,000,000   7,500,000     38,431,000 

13 โครงการพ้ืนท่ีสร้างสรรค์งานออกแบบ
อุตสาหกรรม (Creative Industrial 
DEsign Space : CIDES)

  20,000,000   10,000,000  10,000,000     40,000,000 

14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทาง

การค้าและการลงทุนท้ังในและ
ต่างประเทศ

  25,000,000   25,000,000  25,000,000     75,000,000 

15 โครงการ Lanna - ASEAN+3 
(International Creative Culture 
and Trend)

  15,000,000   20,000,000  10,000,000     45,000,000 

16 ศูนย์กลางการเช่ือมโยงเพ่ือจ าหน่าย
และกระจายสินค้า OTOP & SME 
(Supply Chain Operation Center 
for Otop & SME : SCOS)

 100,000,000   60,000,000  60,000,000   220,000,000 

17 สร้างสรรค์ป้ันแต่ง แหล่งอาหาร
ล้านนา สร้างมูลค่า พัฒนาสู่สากล 
(Northern Food  Valley Expo)

  15,000,000   15,000,000  15,000,000     45,000,000 

18 โครงการนวัตกรรมต่อยอด
อุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่ตลาด
สากล (Northern  Inno  Showcase)

  10,000,000  14,547,000   10,000,000  10,000,000     44,547,000 

19 โครงการส่งเสริมการตลาด การจัด
แสดงสินค้าท่ีมีศักยภาพเพ่ือส่งเสริม
การค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด 

lanna expo

  29,840,000  26,419,380   35,000,000  35,000,000   126,259,380 

406,736,000 154,421,380 375,840,000 358,840,000 1,272,237,380รวม 19  โครงการ 29 กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ์
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2561-2564

1 โครงการยกระดับการบริการทางการ
ท่องเท่ียว

2,904,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 14,904,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.1 กิจกรรมส่งเสริมการ
บริการท่องเท่ียวและบริการสุขภาพสู่
มาตรฐานสากล

2,904,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 14,904,000

2 โครงการยกระดับกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่สู่สากล

21,700,000 29,900,000 32,300,000 34,300,000 118,200,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.1 กิจกรรมพัฒนาการ
ท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่สู่การเป็น
หน่ึงในการท่องเท่ียว NETWORK IT CITY

1,100,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 8,600,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.2 กิจกรรมเชียงใหม่ 
MICE CITY

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 40,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.3 กิจกรรมมหัศจรรย์
เชียงใหม่ผจญภัยนานาชาติ เพ่ือรองรับ
การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC

5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 26,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.4 กิจกรรมเชียงใหม่
เมืองดนตรี (MUSIC of CITY)

3,600,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 15,600,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.5 กิจกรรมท่องเท่ียว
แบบพ านักระยะยาว (Longstay)

2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 11,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.6 การพัฒนาการ
บริหารจัดการ Package Tour ด้วย

- 1,500,000 1,800,000 1,800,000 5,100,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.7 ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์กีฬาเพ่ือการท่องเท่ียว 
(Sport of Tourism)

- 3,900,000 4,000,000 4,000,000 11,900,000

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของกิจกรรมการท่องเท่ียวในชุมชน
และท้องถ่ิน

17,300,000 48,323,500 49,000,000 49,000,000 163,623,500

กิจกรรมหลักท่ี 3.1 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวชุมชนอย่างย่ังยืน

3,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 33,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 3.2 กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัด
เชียงใหม่

7,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 37,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 3.3 กิจกรรมฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ทรัพยากรท่องเท่ียว รวมถึงวิถี
ชีวิตดังเดิมของชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเท่ียว (วัดศรีสุพรรณ)

2,700,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 11,700,000

กลยุทธ์ท่ี 1 
ส่งเสริมกิจกรรม
การบริการ

ทางการ
ท่องเท่ียวส าหรับ
กลุ่มไมซ์ โดยใช้
ทุนทางวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยกระดับการบริการ พัฒนาสินค้าท่องเท่ียว สร้างโอกาสในกิจกรรมไมซ์
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม

กลยุทธ์ท่ี 2 
เช่ือมโยงเส้นทาง
การท่องเท่ียว 
และสินค้า
ทางการ

ท่องเท่ียวโดยใช้
ทุนทางวัฒนธรรม

งบประมาณด าเนินการงบประมาณด าเนินการท่ี
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กิจกรรมหลักท่ี 3.4 กิจกรรมพัฒนาอัต
ลักษณ์ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

4,600,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 19,600,000

กิจกรรมหลักท่ี 3.5 ส่งเสริมและยกระดับ
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช่ือมโยงสู่

ระดับสากล

- 6,050,000 7,000,000 7,000,000 20,050,000

กิจกรรมหลักท่ี 3.6 หมู่บ้านอัตลักษณ์
หัตถกรรมล้านนา

- 14,273,500 14,000,000 14,000,000 42,273,500

4 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาล้านนากลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
พ้ืนท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเมือง

19,000,000 19,000,000 19,000,000 19,000,000 76,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 4.1 กิจกรรมชุมชน
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

4,000,000      4,000,000    4,000,000   4,000,000   16,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 4.2 กิจกรรมจัดท า

ฐานข้อมูลเชิงกายภาพและสังคมเมือง
มรดกโลกเชียงใหม่

3,500,000      3,500,000    3,500,000   3,500,000   14,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 4.3 กิจกรรมส่งเสริม
อนุรักษ์ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
(ก่อสร้างศูนย์เรียนรู้)

2,500,000      2,500,000    2,500,000   2,500,000   10,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 4.4 กิจกรรมการบูรณา
การการพัฒนาการท่องเท่ียวกลุ่มชาติ
พันธ์บนท่ีสูงอย่างย่ังยืน

3,000,000      3,000,000    3,000,000   3,000,000   
12,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 4.5 กิจกรรมขับเคล่ือน
เชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลก

(ขาดรายละเอียดประกอบการพิจารณา)

6,000,000      6,000,000    6,000,000   6,000,000   
24,000,000

5 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
เช่ือมโยงอุตสาหกรรมไมซ์

- 1,495,000 0 0 1,495,000

6 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัด
เชียงใหม่ด้วยเคร่ืองหมายรับรอง
ผลิตภัณฑ์จังหวัด (Chiang Mai 
Brand) และเคร่ืองหมายรับรองส่ิงบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์

- 600,000 600,000 600,000 1,800,000

7 โครงการส่งเสริมภาคการท่องเท่ียว
เฉพาะกลุ่ม

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 7.1  ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม
- กิจกรรมย่อย ส่งเสริมการท่องเท่ียวตาม
รอยพระบาท ภาคเหนือ 17 จังหวัด

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000

8 โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

36,250,000 5,000,000 36,250,000 36,250,000 113,750,000
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กิจกรรมหลักท่ี 8.1 พัฒนาบุคลากร
วิชาชีพการท่องเท่ียวอาเซียนตาม
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับฯ

2,000,000 2,000,000 2,000,000 6,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 8.2 การพัฒนาศักยภาพ 
และเช่ือมโยงการท่องเท่ียวแบบพ านัก

อาศัยระยะยาว (Long Stay)

3,000,000 3,000,000 3,000,000 9,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 8.3 การส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมผสานกับการ
ท่องเท่ียวเชิงกีฬา

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 20,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 8.4 การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการการท่องเท่ียวในเขตพ้ืนท่ี
เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และสร้าง
ความย่ังยืนแก่ชุมชน

11,250,000 11,250,000 11,250,000 33,750,000

กิจกรรมหลักท่ี 8.5 การพัฒนาระบบ

ขนส่งสาธารณะเพ่ือรองรับกิจกรรมไมซ์
และการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด

15,000,000 15,000,000 15,000,000 45,000,000

9 โครงการ 9 เส้นทางท่องเท่ียวโครงการ
หลวงพัฒนาต้นน้ าตามรอยพระบาท

21,137,500      21,137,500 

10 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเมือง
สุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1

     5,680,000   15,446,000   5,680,000   5,680,000      32,486,000 

กิจกรรมหลักท่ี 10.1 ท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพน้ าพุร้อน

      5,680,000    5,680,000    5,680,000       17,040,000 

กิจกรรมหลักท่ี 10.2 การส่งเสริมการ

สร้างมูลค่าเพ่ิมและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

  14,000,000       14,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 10.3 ส่งเสริมธุรกิจสปา
และสุขภาพ (Spa & Wellness)

    1,446,000         1,446,000 

11 โครงการส่งเสริมทางด้านกีฬาเอ็กส์ทรีม
 แอดเวนเจอร์ ในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์

     2,228,000              -     2,228,000   1,600,000        6,056,000 

กิจกรรมหลักท่ี 11.1 จักรยานภูเขา       1,600,000    1,600,000    1,600,000         4,800,000 

กิจกรรมหลักท่ี 11.2 เรือพาย (เรือคายัค)         628,000      628,000         1,256,000 

12 โครงการข่วงวัฒนธรรมล้านนา      4,000,000    5,000,000   6,000,000   7,000,000      22,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 12.1 ข่วงวัฒนธรรม
ล้านนา

      4,000,000     5,000,000    6,000,000    7,000,000       22,000,000 

13 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1

   11,700,000              -    11,700,000  11,700,000      35,100,000 
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กิจกรรมหลักท่ี 13.1 การพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรด้านบริการสุขภาพ 
เช่นการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพ
องค์รวม

        700,000      700,000      700,000         2,100,000 

กิจกรรมหลักท่ี 13.2 การบูรณาการภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในการบริการสุขภาพเพ่ือ

ส่งเสริมการสร้างมูลค่า

      8,000,000    8,000,000    8,000,000       24,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 13.3 การจัดประชุม
วิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ โดยการ
น าเสนอการน าภูมิปัญญาท้องถ่ินในการ
ประยุกต์ใช้ในการบริการ

      2,000,000    2,000,000    2,000,000         6,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 13.4 การสร้างการรับรู้
การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

      1,000,000    1,000,000    1,000,000         3,000,000 

14 โครงการพัฒนาเมืองล้านนาน่ามอง 

บริเวณเมืองเก่าล าปาง ล าพูนและ
เชียงใหม่

     7,000,000       266,200   7,000,000   7,000,000      21,266,200 

กิจกรรมหลักท่ี 14.1 ปรับปรุงและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียว

      7,000,000    7,000,000    7,000,000       21,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 14.2 สร้างมาตรฐาน
ความปลอดภัยในแหล่งท่องเท่ียว

266,200                 266,200 

15 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวแบบ
บูรณาการและยุทธศาสตร์การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัด

5,000,000     5,000,000  5,000,000       15,000,000 

16 โครงการสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติ
พันธ์ุล้านนาสู่อาเซียน

     3,350,000    3,350,000   3,350,000   3,350,000      13,400,000 

กิจกรรมหลักท่ี 16.1 ประชาสัมพันธ์       2,000,000     2,000,000    2,000,000    2,000,000         8,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 16.2 ส่งเสริมการ
เผยแพร่วัฒนธรรมชาติพันธ์ุ

      1,350,000     1,350,000    1,350,000    1,350,000         5,400,000 

กิจกรรมหลักท่ี 16.3 กิจกรรม
แลกเปล่ียนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ล้านนา 4 จังหวัด 5 ด้าน

      8,200,000     8,000,000    8,200,000    8,200,000       32,600,000 

กิจกรรมหลักท่ี 16.4 กิจกรรมมหกรรม

วัฒนธรรมชาติพันธ์ุล้านนา

      8,000,000     8,000,000    8,000,000    8,000,000       32,000,000 

17 โครงการล้านนาเมืองน่าอยู่ (Lanna Go
 Green)

     8,000,000    7,400,000   8,000,000   8,000,000      31,400,000 

18 โครงการส่งเสริมพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์การค้าชายแดนกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

     3,000,000   3,000,000   3,000,000        9,000,000 
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19 โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
สร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative 
Craft)

   61,000,000   16,200,000  61,000,000  61,000,000     199,200,000 

20 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่ิงทอและ
เคร่ืองแต่งกายพ้ืนเมืองสู่เชิงพาณิชย์

     6,000,000   6,000,000   6,000,000      18,000,000 

21 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้วิวัฒนาการ
สินค้าโอท็อป สินค้าวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (เพ่ือการ พัฒนา
สินค้าและศักยภาพของผู้ประกอบการ)

  150,000,000  15,000,000  15,000,000     180,000,000 

22 โครงการสืบสานประเพณีล้านนาฟ้ืน
คุณค่าสู่ชุมชนเพ่ือการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม

     4,200,000    3,660,000   4,200,000   4,200,000      16,260,000 

กิจกรรมหลักท่ี  22.1 สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมของ 4 จังหวัดในกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 1

      4,200,000     3,660,000    4,200,000    4,200,000       16,260,000 

23 โครงการตามรอยอารยธรรมล้านนา
ตะวันตกเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

   10,550,000   11,000,000  10,550,000  10,550,000      42,650,000 

กิจกรรมหลักท่ี 23.1 ประชุมสร้างความ
เข้าใจร่วมกันของผู้เก่ียวข้อง

          50,000       500,000        50,000        50,000           650,000 

กิจกรรมหลักท่ี 23.2 สร้างองค์ความรู้
และจัดท าเส้นทางท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงล้านนาตะวันตก

      4,000,000     4,000,000    4,000,000    4,000,000       16,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 23.3 การอบรมนักส่ือ
ความหมายเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียว

เช่ือมโยงในกลุ่มล้านนาตะวันตก

      2,500,000     2,500,000    2,500,000    2,500,000       10,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 23.4 ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่เส้นทางท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ผ่านส่ือในรูปแบบต่างๆ

      1,800,000     1,800,000    1,800,000    1,800,000         7,200,000 

กิจกรรมหลักท่ี23.5  “ตามรอยอาราย
ธรรมล้านนา” ในล้านนาตะวันตก

      2,200,000     2,200,000    2,200,000    2,200,000         8,800,000 

393,862,000 206,778,200 304,858,000 307,230,000 1,167,728,200รวม 23 โครงการ 47 กิจกรรม 
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1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเท่ียวและบริการสุขภาพ

4,669,000 8,754,000 9,500,000 10,050,000 32,973,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.1 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรวิชาชีพการ
ท่องเท่ียวอาเซียน ตามข้อตกลงร่วมว่า
ด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ
 MRA

454,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 3,454,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.2 กิจกรรมประสาน
ความร่วมมือการพัฒนาแรงงานวิชาชีพ
และบุคลากรด้านการท่องเท่ียวให้เกิด
ความสอดคล้องกับการขยายตัวธุรกิจการ
ท่องเท่ียว (CHIANGMAI HOTEL & 

4,215,000 5,500,000 6,000,000 6,500,000 22,215,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.3 การพัฒนาคู่มือและ

การอบรมหลักสูตรระยะส้ัน "การพัฒนา
มัคคุเทศน์ ผู้น าเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพ"

- 270,000 300,000 350,000 920,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.4 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านบริการสุขภาพ

- 1,234,000 1,200,000 1,200,000 3,634,000

กิจกรรมหลักท่ี 1.5 ยกระดับการเล่าเร่ือง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เช่ือมโยงสู่ระดับ
สากล

- 750,000 1,000,000 1,000,000 2,750,000

2 โครงการพัฒนาเครือข่าย โดยการ

ฝึกอบรมด้านการท่องเท่ียว

     4,140,000                 -         4,140,000       4,140,000         12,420,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.1 ฝึกอบรมเครือข่าย
เพ่ือการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์
เพ่ือการท่องเท่ียวฯ

     1,680,000       1,680,000       1,680,000            5,040,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.2 ฝึกอบรมและพัฒนา
เครือข่ายมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน

     1,380,000       1,380,000       1,380,000            4,140,000 

กิจกรรมหลักท่ี 2.3 ฝึกอบรมและพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการโฮมสเตย์ – ลองส
เตย์

     1,080,000       1,080,000       1,080,000            3,240,000 

8,809,000 8,754,000 13,640,000 14,190,000 45,393,000รวม 2 โครงการ 8 กิจกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 พัฒนา ยกระดับ บุคลากรท่ีมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ในพ้ืนท่ี

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ

กลยุทธ์ท่ี 1 
พัฒนาขีด
ความสามารถ

ของบุคลากร
ด้านอุตสาหกรรม
ไมซ์ให้ได้
มาตรฐาน
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1 โครงการส ารวจ ประเมินเพ่ือรับรอง
สถานประกอบการและแหล่งท่องเท่ียว

ตามมาตรฐานกรมการท่องเท่ียว เพ่ือ
ยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
สนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์

0 3,500,000 3,500,000 3,500,000 8,500,000

กิจกรรมท่ี 1.1 กิจกรรมการส ารวจ 
ประเมินเพ่ือรับรองสถานประกอบการ
และแหล่งท่องเท่ียวตามมาตรฐาน
กรมการท่องเท่ียว เพ่ือยกระดับและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการจัด
กิจกรรมไมซ์

0 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000

กิจกรรมท่ี 1.2 กิจกรรมเผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานประกอบการ
และแหล่งท่องเท่ียวตามมาตรฐาน
กรมการท่องเท่ียว เพ่ือยกระดับและ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการจัด
กิจกรรมไมซ์

0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางการท่องเท่ียว

115,573,700 927,732,400 929,000,000 929,000,000 2,901,306,100

กิจกรรมหลักท่ี 2.1 กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงเส้นทางการท่องเท่ียวแบบ
เช่ือมโยง

107,481,700 700,000,000 700,000,000 700,000,000 2,207,481,700

กิจกรรมหลักท่ี 2.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่ง
ท่องเท่ียวและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
อ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว
และบริการสุขภาพ

8,092,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 308,092,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.3 กิจกรรมการพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมเพ่ือความ
ย่ังยืน

- 14,000,000 15,000,000 15,000,000 44,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.4 ปรับปรุงเส้นทางการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

- 10,431,500 12,000,000 12,000,000 34,431,500

กิจกรรมหลักท่ี 2.5 การปรับปรุงเส้นทาง

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียว

- 2,624,000 2,000,000 2,000,000 6,624,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.6 การปรับปรุงถนนเพ่ือ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียว ระยะท่ี 1

- 45,296,000 45,000,000 45,000,000 135,296,000

กิจกรรมหลักท่ี 2.7 การปรับปรุงถนนเพ่ือ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียว ระยะท่ี 2

- 55,380,900 55,000,000 55,000,000 165,380,900

กลยุทธ์ท่ี 1 
ยกระดับ

โครงสร้าง
พ้ืนฐานทาง
กายภาพ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมไมซ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์

ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม งบประมาณด าเนินการ

3 โครงการศึกษาและวิเคราะห์แนว
ทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพ้ืนท่ี 
โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติ
เชียงใหม่

0 3,300,000 3,300,000 3,300,000 9,900,000

กิจกรรมหลัก 3.1 การส ารวจและ
วิเคราะห์การเดินทางของผู้เดินทางชาว

ไทยและชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้า-ออก
ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

- 800,000 800,000 800,000 2,400,000

กิจกรรมหลักท่ี 3.2 การวิเคราะห์ และ
คาดการณ์สภาพปัญหาของการเดินทาง
จากแบบจ าลองการจราจรในพ้ืนท่ี
โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

- 2,500,000 2,500,000 2,500,000 7,500,000

4 โครงการพัฒนาสนามบินแห่งท่ี 2 
(โครงการตามมติครม. เม่ือวันท่ี 25 
ธันวาคม 2560)

- - - - -

5 โครงการพัฒนาสถานท่ีจัดงานด้าน
วัฒนธรรม

0 2,120,000 0 0 2,120,000

6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง
เพ่ือการท่องเท่ียว

40,000,000 24,000,000 0 0 64,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 6.1 การก่อสร้าง
ถนนลาดยางทางเข้าน้ าพุร้อนโป่งเดือด 
ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง ต าบล
ป่าแป๋   อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

    40,000,000          40,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 6.2 ปรับปรุงถนนสาย

ทางเข้าอุทยานแห่งชาติขุนขาน อ าเภอสะ
เมิง จังหวัดเชียงใหม่

         9,000,000            9,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 6.3 กิจกรรมปรับปรุง
ทางหลวงเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวทาง
หลวงหมายเลข 1192 สายอินทนนท์ – 
แม่แจ่ม

       15,000,000          15,000,000 

7 การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์

7,000,000                  7,000,000 

8 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิม
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว

ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

  4,000,000                -        4,000,000      4,000,000      12,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 8.1 ส ารวจ ประเมิน เพ่ือ
รับรองสถานประกอบการมาตรฐาน 
กรมการท่องเท่ียว

   4,000,000       4,000,000       4,000,000       12,000,000 

กิจกรรมหลักท่ี 8.2 กิจกรรมการพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยเทคโนโลยี 
(CCTV) ในแหล่งท่องเท่ียว

 50,000,000     50,000,000     50,000,000     150,000,000 
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9 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทาง
เพ่ือส่งเสริมการค้าชายแดน

 50,000,000    94,200,000     50,000,000    60,000,000     254,200,000 

10 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง
เช่ือมโยงการค้าชายแดน

 60,000,000   240,650,000     60,000,000    60,000,000     420,650,000 

11 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

บริเวณโดยรอบสถานีรถไฟล าปาง 
ล าพูน และเชียงใหม่ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมรองรับระบบ Raik logistic ของ
ภาคเหนือตอนบน

 68,000,000      68,000,000 

12 โครงการพัฒนาระบบการจัดการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการไมซ์

0 175,000,000 175,000,000 175,000,000 525,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 12.1 โครงการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านไมซ์ของภาค (MICE 

0 100,000,000 100,000,000 100,000,000 300,000,000

กิจกรรมหลักท่ี 12.2 จัดต้ังศูนย์การ
ติดต่อประสานงานไมซ์ประจ าพ้ืนท่ี 

(MICE Contact Center)

0 75,000,000 75,000,000 75,000,000 225,000,000

337,573,700 1,477,502,400 1,224,800,000 1,234,800,000 4,272,676,100

กลยุทธ์ท่ี 2 
พัฒนาระบบ
บริหารจัดการท่ี
ทันสมัยมาเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การให้บริการไมซ์

รวม 12 โครงการ 18 กิจกรรม 
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