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  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562  ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 

ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
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ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง
ในการขับเคลื่อนภารกิจของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ต่อไป 
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แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖๕) 
ของ ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 

 ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) : สพค.  จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 15 ก  
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงหรือ
ต่อเนื่องกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวกับทั้งเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีดังกล่าว  โดยมีการควบรวมและโอนกิจการโครงการเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี จากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  และศูนย์
ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  จังหวัดเชียงใหม่  จากส านักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  มาอยู่
ภายใต้การบริหารของ สพค. โดยมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ดังนี้ 
 (๑) วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเนื่องเพ่ือ
การพัฒนาพิงคนคร 
 (๒) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และการสาธารณูปโภคเพ่ือส่งเสริมภารกิจตาม (๑) 
 (๓) ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิงคนคร 
 (๔) อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
ในพ้ืนที่การพัฒนาพิงคนคร 
 (๕) ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่การ
พัฒนาพิงคนคร โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 อนุมัติโอนบรรดาอ านาจหน้าที่กิจการ ทรัพย์สิน 
สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) (อพท.) เฉพาะในส่วนของส านักงานพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้กับส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) (สพค.) และมีมติเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 อนุมัติโอนบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ 
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในส่วนของ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ไปเป็นของส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) ตามความในมาตรา 40 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานพัฒนาพิงคนคร 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 ต่อไป 

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีมติให้ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
(สพค.) และหน่วยงานภายในปรับเปลี่ยนสถานภาพ บทบาท ภารกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) และศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาไปเป็นของกระทรวงการคลัง (กรมธนา
รักษ์) และคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดวันสิ้นสุด
ความรับผิดชอบการด าเนินงานของ สพค. ในส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เป็นวันที่ 30 
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เมษายน 2561  และให้กรมธนารักษ์รับผิดชอบศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561  พร้อมทั้งเห็นชอบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่เจ้าหน้าที่ของ 
สพค. ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ   

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
14 พฤษภาคม 2556 ซึ่งจัดให้ สพค. เป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ 1 พัฒนาและด าเนินการตามนโยบายส าคัญ
ของรัฐเฉพาะด้าน เปลี่ยนแปลงเป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ 2 บริการที่ใช้เทคนิควิชาการด้านหรือสหวิทยาการ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของ สพค. ที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายรัฐบาล และให้มีผลใช้บังคับกับผู้ด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ ที่ปรึกษา และอนุกรรมการ และผู้อ านวยการ สพค. คนถัดไป ตาม
ความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)   

ต่อมามีพระราชกฤษฎีกายุบเลิกส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 ซึ่งประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 49 ก เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562  โดยให้ยุบเลิกส านักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน)  แต่ให้สภาพนิติบุคคลของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ ยังคงด ารงอยู่ตราบเท่าเวลา
ที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกานี้ และให้โอนศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ซึ่งเป็นของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ และบรรดาอ านาจ
หน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ งบประมาณ และรายได้ส่วนของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
ดังกล่าว ตามบัญชีรายการทรัพย์สินที่คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนครและกรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลังร่วมกันจัดท าขึ้นไปเป็นของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้โอนส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ และบรรดาอ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ 
งบประมาณ และรายได้ของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ ในส่วนของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นของ
องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด และ
ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ ซึ่งปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เพราะเลิกหรือยุบต าแหน่ง และได้รับ
ค่าตอบแทนการเลิกจ้างและเงินช่วยเหลือเยียวยาตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ในระหว่างที่ยังด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จ ให้ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ  มีอ านาจบริหารจัดการส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและกิจการที่
ต่อเนื่องจนกว่าการด าเนินการจะแล้วเสร็จ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ จึงคงเหลือเฉพาะภารกิจในการบริหารส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน ดังนั้น 
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565 ในวาระแรก 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565))  จึงมุ่งเน้นการ
บริหารงานตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์การจัดตั้งส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ปุา  และแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่กระจายรายได้สู่สังคมและชุมชน 
ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ (1) การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ (2) 
การบริหารจัดการส านักงาน 
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ส่วนที่ ๒  ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดบั ตามนยัยะของมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ ๑) 

๑)  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
     แนวทางการพัฒนาให้ความส าคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตที่

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการและการท่องเที่ยว  โดยให้ประเทศ
สามารถยกระดับการผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าให้สูงขึ้น ขณะที่มีอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคต 
รวมทั้งรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางองการท่องเที่ยวระดับโลก  ในขณะเดียวกันจ าเป็นต้องพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนต่างๆ ทั้งในส่วนของโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคม พ้ืนที่และเมือง รวมถึง
เทคโนโลยี และโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้าย
สินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่
อนาคต  

     (๑)  เปูาหมาย    

           (1.1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน 

  (1.2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

(๒)  ประเด็นยุทธศาสตร์   

  (2.1) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

  (2.1.1) ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม  โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม  พร้อมทั้งการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว  การท าการตลาด และการบริหารจัดการสถานที่ที่มีความส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพ่ือให้การท่องเที่ยวไทยมีเรื่องราวที่เป็นเอกลักษณ์ มีการคุ้มครอง
และปกปูองด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือการปูองกันลอกเลียนแบบ  ซึ่งรวมถึงการผลักดันให้เมือง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และศิลปะได้รับการขึ้นทะเบียนด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมให้ก้าวสู่เมืองที่ได้รับการ
ยอมรับในเวทีสากล  อันน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์และการจัดท าแผนพัฒนาเมืองและแหล่งท่องเที่ยวที่โดด
เด่น พร้อมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามฤดูกาลและตามศักยภาพของพ้ืนที่  ทั้งการท่องเที่ยววิถีชุมชน  การ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธเพ่ือให้ประเทศไทยเป็น
จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิถีพุทธโลก 

(๓)  การบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   
(3.1) เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง

สร้างสรรค์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในภาคเหนือตอนบนที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยว 
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(3.2) เกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจน าเที่ยว  ธุรกิจขนส่ง  
ร้านอาหาร  โรงแรมที่พัก  การจ าหน่ายสินค้าชุมชน เป็นต้น มีการจ้างงานและมีการกระจายรายได้ในพ้ืนที่ 

 

๒.๒  แผนระดับที่ ๒ (เฉพาะท่ีเกี่ยวข้อง)  

๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 (๑) ประเด็นการท่องเที่ยว 

    ประเทศไทยตระหนักถึงความส าคัญของการท่องเที่ยวในฐานะกลไกหลักในการ
ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2560 การท่องเที่ยวของไทยสามารถสร้างรายได้วกว่า 2.75 
ล้านล้านบาท และมีขีดความสารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (Travel & Tourism competitiveness 
Index) อยู่ในอันดับที่ 34 จาก 136 ประเทศ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผ่านมา
ของไทยสามารถเพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ดี 
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาวการณ์โลกและพฤติกรรมของผู้บริ โภค  
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยจึงต้องมีการปรับตัวตามกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไป  และวางแผนการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือรักษาและพัฒนาขีดความสามรถด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 

    แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว  ได้ให้ความส าคัญต่อการ
รักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง โดยจะต้องพัฒนาการ
ท่องเที่ยวทั้งระบบ  มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ  สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ  แต่ยังคงรักษา
จุดเด่นของประเทศด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับ
สิ่งแวดล้อมไว้ได้ 

(๑.๑) เปูาหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ  

 เปูาหมายที ่๑ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์ 
มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน 

 เปูาหมายที่ ๒  รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรองเพ่ิมขึ้น 

 เปูาหมายที่ ๓ ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยดีขึ้น 

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนแม่บทฯ  
ก่อให้เกิดรายได้ทางตรงจากแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และ

รายได้ทางอ้อมมีการเกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง  มีการจ้างงานและมีการกระจายรายได้ในพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบน 
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  (๑.๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

          การสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการการท่องเที่ยว  โดยมุ่งเน้นการใช้
องค์ความรู้และนวัตกรรมผนวกกับจุดแข็งในด้านความหลายหลายทางทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม และ
วิถีชีวิต เพ่ือสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่ตอบสนองพฤติกรรมความต้องการ
นักท่องเที่ยว  และสร้างทางเลือกของประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว  

 แนวทางการพัฒนา  

1) สร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทาง
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ แหล่งอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองมรดกโลก 
โบราณสถาน เมืองเก่า ย่านการค้า วิถีชีวิตลุ่มน้ า สินค้าชุมชน อาหารไทย และแพทย์แผนไทย เพ่ือน ามา
สร้างสรรค์คุณค่าและมูลค่าผ่านองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพ่ือสร้างสรรค์เป็นสินค้า 
รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบใหม่ๆ ให้กับนักท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยววิถีพุทธ การท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม เป็นต้น 

2) พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพ่ือ
น ามาพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ การส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และการออกแบบ 
การสร้างนวัตกรรม การส่งเสริมการลงทุน การสร้างเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว การสื่อสารและการ
คมนาคม การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่งเสริมการตลาด และการสร้างเรื่องราวเพ่ือบอกเล่านักท่องเที่ยว 
เป็นต้น 

3) เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว เพ่ือให้มีทักษาองค์ความรู้ในธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยว ทั้งด้านการออกแบบ การ
วิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยี การบริหารจัดการธุรกิจและการตลาด เพ่ือสร้างความแตกต่าง
และความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดท่องเที่ยว 

4) ส่งเสริมการจดทะเบียน การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและ
ภูมิปัญญาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และการเป็นเมืองศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวของภูมิภาค ได้แก่ แหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรม กิจกรรมและสินค้า
ของชุมชน อาหารไทย และการแพทย์แผนไทย 

5) ส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวโดยการน าเสนอเอกลักษณ์ของประเทศ
ไทยและของแต่ละท้องถิ่น ให้เป็นที่เข้าใจในเวทีโลก ผ่านสื่อสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางสื่อต่างๆ รวมทั้งการ
ส่งเสริมการสื่อสารเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ ผ่านการพัฒนาแบรนด์และ
การสื่อสารเรื่องราวอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางการตลาดที่เป็นที่นิยมในกลุ่มเปูาหมาย 

 เปูาหมายของแผนย่อย 

๑) รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มข้ึน 
ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิง

สร้างสรรค์และวัฒนธรรม (เฉลี่ยร้อยละ) 
ค่าเปูาหมาย :  ขยายตัวร้อยละ 10 

๒) เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
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   ตัวชี้วัด : จ านวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
   ค่าเปูาหมาย :  5 เมือง 

๓) สินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ิมข้ึน 

ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของจ านวนสินค้าและบริการการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (เฉลี่ยร้อยละ) 
   ค่าเปูาหมาย :  ขยายตวัร้อยละ 5  

 การบรรลุเปูาหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ  

ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ มีภารกิจในการบริหารจัดการส านักงาน
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งจากการด าเนินงานก่อให้เกิด
การรายได้ทางตรงจากเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และรายได้ทางอ้อมมีการเกิดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเนื่อง  
มีการจ้างงานและมีการกระจายรายได้ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  ซึ่งจะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 

  

๒.๒.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

๑) วัตถุประสงค์ที่ ๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน 
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น 
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 

๒) เปูาหมายรวมที่ ๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้าง
เศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ 
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์
คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าสูงขึ้น และมีการลงทุนใน
การผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิต
และการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่
เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(๓.๑) เปูาหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจราย
สาขา 

        เปูาหมายที่ ๔ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นและมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวสูงขึ้น 

 ตัวชี้วัด 4.1  รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท 
        ตัวชี้วัด 4.2  อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (The 

Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI) ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 30 
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(๓.๒) แนวทางการพัฒนาที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร 
อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และ
กระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและ
เศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑) การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว   

    ๑.๑)  พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
      ๑.๑.๑)  ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว โดยด าเนินการ

(๑) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวโดยใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวิถีชีวิตชุมชน อาทิ การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ไปสู่คนในชุมชนและท้องถิ่นทั่วประเทศอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิดความ
สมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่มนุษย์
สร้างขึ้นเพ่ือให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลก  (๒) พัฒนากลุ่มคลัสเตอร์
ท่องเที่ยวตามศักยภาพของพ้ืนที่ เชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเที่ยวตามความต้องการของตลาด อาทิ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  การท่องเที่ยวทางทะเล การท่องเที่ยวสี
เขียว การท่องเที่ยวเชิงศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุมและนิทรรศการ การท่องเที่ยวเชิง
กีฬา และการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม  (๓) ฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของการท่องเที่ยวไทยใน
สายตาโลก  (๔) ด าเนินกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งเชิงรับและเชิงรุกในตลาดเปูาหมายทั้งตลาดศักยภาพเดิมและ
ตลาดใหม่ โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความ
คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน รวมทั้งสนับสนุนให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศมากข้ึนเพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ  (๕) พัฒนาทักษะฝีมือบุคลากรในภาคบริการและ
การท่องเที่ยว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ภาษาต่างประเทศทั่วประเทศ และ (๖) พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิด
ความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ 
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ส่วนที่ ๓  สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖๕)  
ของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องคก์ารมหาชน)  

๓.๑ ภาพรวม 

๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ 

สพค. เป็นศูนย์กลางของการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือยกระดับศักยภาพการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ ยั่งยืน สอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

๓.๑.๒ พันธกิจ 
(1) เป็นแกนกลางในการบูรณาการ เชื่อมโยงการพัฒนา ยกระดับ และเพ่ิมศักยภาพ

ด้านการท่องเที่ยวของทุกภาคส่วนในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน   
(2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 

รอบ พระชนมพรรษา เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไปสู่ Lanna Eco MICE ในภาคเหนือ
ตอนบน 

(3) พัฒนา ยกระดับ และเพ่ิมศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ปุา และระบบนิเวศ 

 หมายเหตุ : พันธกิจตามข้อ (1) และ (3)  ยุติตามพระราชกฤษฎีกายุบเลิกส านักงานพัฒนา       
พิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562 

๓.๒ แผนปฏิบัติราชการ 
๓.๒.๑ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1  การพัฒนาศักยภาพเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้

สนับสนุนการท่องเที่ยวในระดับสากล 

๑) เปูาหมาย  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย 
และได้มาตรฐานระดับสากล  มีศักยภาพในการรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และสร้าง
รายได้จากการท่องเที่ยว 

 ๒) ค่าเปูาหมายและตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
Economic Impact เป็นไป
ตามเปูาหมาย 

2,223.90 ล้านบาท 2,315.02 ล้านบาท 2,410.72 ล้านบาท 

รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
เป็นไปตามเปูาหมาย 

224.50 ล้านบาท 237.68 ล้านบาท 251.73 ล้านบาท 

จ านวนนักท่องเที่ยวของ
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารเีป็นไปตาม
เปูาหมาย 

658,487 คน 682,192 คน 706,751 คน 

 



ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 10 

 

๓) แนวทางการพัฒนา 

 (๓.๑)  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก  และ
กิจกรรมการให้บริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพ่ือตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว รวมทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าและบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   (๓.2) พัฒนาและส่งเสริมให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสัตว์ปุา  รวมทั้งสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ 

   (๓.3)  ยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพ่ือให้มีคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้าและบริการ และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

   (๓.4) ขยายฐานการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

   (3.5) สนับสนุนให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีให้กับสังคมชุมชนและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว   

๔) แผนงาน/โครงการส าคัญ  

   (๔.๑)  โครงการพัฒนาและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวก 
   (๔.๒)  โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการสู่

มาตรฐานสากล 
   (๔.๓) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างสวัสดิภาพสัตว์  (Animal 

Welfare) 
   (4.4)  โครงการส่งเสริมการขายเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
   (๔.5)  โครงการประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ 
   (๔.6)  โครงการยุวอาสาน าเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
   (๔.7)  โครงการประกวดรางวัลแหล่งนันทนาการเพ่ือการเรียนรู้ระดับยอดเยี่ยม 
   (๔.8)  โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพ้ืนที่เชียงใหม่ไนท์

ซาฟารี   
   (๔.9)  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยในสถานประกอบการ

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  
   (๔.10) โครงการรักษามาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)  
   (๔.11) โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกับชุมชนโดยรอบ

พ้ืนที ่
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๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล 

๑)  เปูาหมาย  ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์กรที่มีขีด
สมรรถนะสูง (Smart Organization) และมีธรรมาภิบาล  และมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

๒) ค่าเปูาหมายและตวัชี้วัด 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
ระดับความส าเร็จของการ
บริหารจดัการส านักงานตาม
แผนการด าเนินงานขององค์กร 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 

 

๓) แนวทางการพัฒนา 

    (๓.๑)  พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีมาตรฐานและมีความ
พร้อมในการให้บริการนักท่องเที่ยว โปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

    (๓.๒) พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรเพ่ือให้มีความพร้อมใน
การรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยว 

    (๓.๓) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการเพ่ือการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว 

๔) แผนงาน/โครงการ ส าคัญ                                                                                           

   (๔.๑) โครงการพัฒนาบุคลากร 
   (4.2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๓  ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 ๓.๓.๑  ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด*   770,090,000  บาท  

แหล่งเงิน* 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน 
เงินกู้ 

อื่นๆ (เงินสะสม) 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

341,091,100 414,634,200 - - 14,364,700 
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๓.๓.๒  ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ  

๑) เรื่องการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 

หน่วย : ล้านบาท 
แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

- 123.3737 160.0000 283.3737 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

157.6978 122.4964 100.0000 380.1942 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ (เงินสะสม) - - - - 

 

๒) เรื่องการบริหารจัดการส านักงาน  

แผนปฏิบัติ
ราชการ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ วงเงินรวม 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

- 23.7174 34.0000 57.7174 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

34.4400 - - 34.4400 

เงินกู้ในประเทศ - - - - 

เงินต่างในประเทศ - - - - 

อื่นๆ (เงินสะสม) - 14.3647 - 14.3647 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ภาคผนวก 
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โครงสร้างและกรอบอตัราก าลังส านักงานพฒันาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 

 

 

หมายเหตุ : (x) จ านวนกรอบอัตราก าลัง 
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