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บทที่ 1
ยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
การกําหนดตําแหนงและยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จนถึง
แผนงานโครงการเพื่อการพัฒนา SMEs ของภูมิภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ในการศึกษาครั้งนี้
กําหนดใหสอดคลองตามแนวทาง 4 ระดับ ไดแก
1. ระดับประเท ศ ดําเนินตามแนวทางของยุทธศาสตรชาติที่วาดวยทิศทางการพัฒนา
ประเทศของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ดร. ทักษิณ ชินวัตร (Thailand Competitive Landscape)
2. ระดับสวนกลาง ดําเนินตามแนวทางของยุทธศาสตรสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร การพัฒนาขีดความสามารถของ
ภาคเหนือตอนบน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
3. ระดับภาค ดําเนินตามแนวทางของยุทธศาสตรกลุมจังหวัดลานนา
(ภาคเหนือ
ตอนบน) 8 จังหวัด
4. ระดับจังหวัด ดําเนินตามแนวทางของยุทธศาสตรแตละจังหวัด

ยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร สสว.
ยุทธศาสตรสภาพั
สภาพัฒน
เปาประสงค

- เพิ่มผลผลิตภาคการผลิต/บริการ
- เพิ่มสวนแบงตลาดสงออก
- กําหนดตําแหนงสาขาการผลิต
ที่มีความไดเปรียบในตลาดโลก

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
เปาหมาย

• เพิ่มมูลคาการคาการลงทุน
• เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
• เพิ่มยอดขายหัตถกรรม
วิสาหกิจชุมชน
• เพิ่มมูลคาสงออกสินคาเกษตร

ยุทธศาสตรSMEs
SMEs
เปาหมาย

- เพิ่มผลผลิตภาคการ
ผลิต/บริการ
- เพิ่มสวนแบงตลาด
สงออก
- กําหนดตําแหนงสาขา
การผลิตที่มีความ
ไดเปรียบในพื้นที่

แผนงาน/โครงการ
ผลที่ได
กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
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แนวทางระดับประเทศ ยุทธศาสตรชาติ จากการวิเคราะหตําแหนงของประเทศไทยใน
แผนภูมิ Thailand Competitive Landscape กําหนดวิสัยทัศนประเทศไทยมุงสูเปาหมาย 5
อุตสาหกรรม (World Leader in Niche Market) ไดแก (1) อาหารไทยครัวของโลก (2) กรุงเทพเมือง
แฟชัน่ (3) เมืองไทยเมืองทองเที่ยว (4) ผลิตชิ้นสวนรถยนต (5) การพัฒนา Software

Competitive Strategy for Global Industry

• การสรางโอกาสและตอบสนองความตองการดานการตลาด

กลุ
กลุมมอาหาร
อาหาร

กลุ
กลุมมแฟชั
แฟชั่น่น

กลุ
กลุมมยานยนต
ยานยนต
กลุ
กลุมม
อิอิเเล็ล็กกทรอนิ
ทรอนิกกสส

และการลงทุน
อาหาร • การเจรจาการคาระหวางประเทศ
• มาตรฐานและคุณภาพสินคา
• พัฒนาการผลิตวัตถุดิบ
• เพิ่มมูลคาเพิ่ม และพัฒนาวิจัยและพัฒนาในหวงโซอาหาร
• การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ
สิ่งทอ • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เครื่อง • การสราง Supply Chain และ Cluster
หนัง • การวาง ตําแหนงเปน World Fashion City ดาน Tropical Fashion
อัญมณี • Thai Brand Name
• การพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพ

ยานยนต • Testing center

• R&D/C&D Reversed Engineering
• สรางความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศ
• พัฒนาผลิตสินคาและการออกแบบ
เครื่องใช
• การกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
ไฟฟาและ • Testing Center
44
อิเล็กทรอนิกส • C&D/R&D

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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โดยเทียบเคียงจากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และ SMEs 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
กําหนดเปนอุตสาหกรรมเปาหมายของภูมิภาค 4 สาขา ดังนี้
1. เกษตร-อุตสาหกรรมเกษตร สอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศไทยดานอาหารไทยครัว
ของโลก
2. หัตถกรรมและแฟชั่น สอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศไทยดานกรุงเทพเมืองแฟชั่น
3. การทองเที่ยว สุขภาพ บริการ สอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศไทยดานเมืองไทยเมือง
ทองเที่ยว
4. ICT (Information Communication Technology) สอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศไทย
ดานการพัฒนา Software
Global reach local link

ภายในชุมชน

ระหวางชุมชน

Think global link local

ชุมชนกับเมือง

เมืองกับตลาดโลก

จากวิสัยทัศนประเทศไทย หนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่ในการพัฒนาสงเสริม SMEs ได
จัดทํายุทธศาสตร กลยุทธ แผนงานโครงการซึ่งมีเปาหมายเดียวกันคือสอดคลอ งกับวิสัยทัศนของ
ประเทศ อาทิ การปฏิรูปการทํางานของหนวยงานภาครัฐ กระทรวง ทบวง กรม การดําเนินงานของ
สํานักงานจังหวัด 8 จังหวัด (ผูวาราชการ CEO) ยุทธศาสตรภูมิภาคการรวมกลุมจังหวัดลานนา
(Policy/Organization/Service Reform) ทิศทางการพัฒนา SMEs ของหนวยงานสถาบั นตางๆ ซึ่ง
ทั้งหมดลวนเปนสภาพแวดลอมเอื้อตอการสงเสริมพัฒนา SMEs อยางยิ่ง
การปรับเปลี่ยนการทํางานของภาครัฐใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศไทย
การสั่งการควบคุม

การปฏิรูปนโยบาย
การดําเนินงาน

การชี้นํา สงเสริมสนับสนุน มีสวนรวม

แยกงานเปนสวน/แผนก
การปฏิรูปองคกรภาครัฐ
ทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

ทํางานเชื่อมโยงเปนเครือขาย
มีความรับผิดชอบในงานรวมกัน

ความสัมพันธกับประชาชน
เชิงปกครอง มีอํานาจสั่งการ การปฏิรูปการบริการ
ภาครัฐ
ทํางานตามหนาที่ภายใตขอกําหนด
กฎระเบียบอยางเครงครัด

ฟงเสียงและเปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวม กระจายความสามารถเชิง
การแขงขัน ตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทํางานอยางโปรงใส
ตรวจสอบได เชื่อมั่นได

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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การปรับบทบาทภาครัฐใหเอื้อตอเอกชน

ลดต
ลดตนนทุทุนนการ
การ
ประกอบ
ธุรรกรรม
ประกอบธุ
กรรม
• สรางสภาพแวดลอมทาง
ธุรกิจที่คาดการณได
• ผอนคลายอุปสรรค/
ขอจํากัดในการประกอบ
ธุรกิจ
• ปรับปรุงหวงโซอุปทาน
• การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

การ
สราางโอกาส
การสร
งโอกาส
ทางธุ
ร
ทางธุรกิกิจจ
• ลดความเสี่ยงของภาคธุรกิจ
• เพิ่ม Critical Mass
• สงเสริมการแขงขันที่ยุติธรรม
• สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่ม
ในหวงโซมูลคา
• สรางระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐและเอกชนที่มี
ประสิทธิภาพและโปรงใส
(Public/Private Good
Governance)

การเสริ
การเสริมมสร
สราางง
ศัศักกยยภาพในการดํ
ภาพในการดําาเนิเนินนธุธุรรกิกิจจ

• มีแนวทางที่ชัดเจนในการ
แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
• สงเสริมการตอบสนองของ
ตลาด
• สงเสริมการพัฒนา
นวัตกรรม
• ปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต
29
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Competitiveness
เกษตร

อุตสาหกรรม

เศรษฐกิ
เศรษฐกิจจมหภาค
มหภาค
••นโยบายการเงิ
นโยบายการเงินนการคลั
การคลังง
••นโยบายการค
นโยบายการคาาและการลงทุ
และการลงทุนน
••นโยบายต
นโยบายตาางประเทศ
งประเทศ

ปปจจจัจัยยพืพื้น้นฐาน
ฐาน
••ดดาานทรั
นทรัพพยากรมนุ
ยากรมนุษษยย
••ดดาานนว&ท
ว&ท
••ดดาานการบริ
นการบริหหารจั
ารจัดดการ
การ
••ดดาานโครงสร
นโครงสราางพื
งพื้น้นฐาน
ฐาน

การปรั
การปรับบบทบาทภาครั
บทบาทภาครัฐฐ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

บริการ

30
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แนวทางระดับสวนกลาง ดําเนินตามแนวทางของยุทธศาสตรสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (สสว .) กระทรวงอุตสาหกรรม
และยุทธศาสตรการพัฒนา
ขีดความสามารถของภาคเหนือตอนบน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สภาพัฒน)
ยุทธศาสตร สสว. (ที่ใชกับวิสาหกิจทุกประเภทและทุกพื้นที่)
1. ยุทธศาสตรการฟนฟู SMEs ใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ
กลยุทธการฟนฟูสถานภาพและพัฒนาฐานะความเขมแข็งทางการเงินของ SMEs
- โครงการค้ําประกันสินเชื่อ SMEs ที่เปน NPL
- โครงการพัฒนากลไกและเครือขายการปรับโครงสรางหนี้ NPL ของ SMEs
- โครงการขยายสินเชื่อรูปแบบใหมให SMEs
- โครงการทางดวนสินเชื่อ SMEs
- โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนให SMEs
- โครงการแกไขอุปสรรคและพัฒนากองทุน VC สําหรับ SMEs
- โครงการพัฒนา SMEs สูตลาด MAI
- โครงการขยายบทบาท บสย. ในการค้ําประกันสินเชื่อ SMEs
- โครงการสรางระบบพี่เลี้ยง วิเคราะหสถานประกอบการ และที่ปรึกษา
- โครงการพัฒนา Software บัญชี-ภาษี-แผนธุรกิจ ที่สมบูรณแบบใหแก SMEs
- โครงการสรางความเขมแข็งใหกับกองทุนสงเสริม SMEs
กลยุทธการปรับปรุงสภาพแวดลอม การสรางโอกาส และการขยายตลาดของ
SMEs
- โครงการสงเสริมและสรางระบบแลกเปลี่ยนสินคา (Barter System)
- โครงการสงเสริมภาครัฐจัดซื้อจัดจาง SMEs
- โครงการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคา SMEs ในแหลงทองเที่ยวและแหลงชุมชน
- โครงการจัดตั้งศูนยจับคูธุรกิจ (SMEs Business Matching Center)
- โครงการเปดตลาดใหมในกลุมประเทศเปาหมาย
- โครงการศูนยบริการขอมูลตลาดเชิงลึก
- โครงการ Thailand Membership Card
- โครงการเครือขายการตลาดรวมกันของ SMEs กลุมธุรกิจทองเที่ยว
- โครงการสงเสริมและเพิ่มบทบาทบริษัทรวมคาปลีก
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2. ยุทธศาสตรการสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
กลยุทธการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบและการบริการภาครัฐใหเอื้อตอ SMEs
- โครงการศึกษาแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคและความไมเนธรรมของ
ป
SMEs
- โครงการ ยกเลิกกฎระเบียบ ขอกําหนดกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอ SMEs
- โครงการปฏิบัติตามแผนสงเสริมและออกกฎระเบียบใหมที่เอื้ออํานวยตอการ
ประกอบธุรกิจ SMEs
- โครงการปรับปรุงมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุน SMEs
- โครงการทางดวนศุลกากร สําหรับ SMEs
- โครงการทางดวนคืนภาษีสําหรับ SMEs
- โครงการศูนยขอมูล SMEs แหงชาติ
- โครงการสรางเครือขายบริการขอมูล SMEs ทุกภูมิภาค
- โครงการแมแบบ SMEs ที่ประสบความสําเร็จ
- โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการติดตามประเมินผลการสงเสริม SMEs
- โครงการจัดทําฐานขอมูล อุปกรณเครื่องมือ และความพรอม
ของ
สถาบันการศึกษาในการใหบริการทางเทคโนโลยี และทดสอบคุณภาพมาตรฐาน
- โครงการสรางเครือขายและขยายบริการทางเทคนิคแก SMEs
- โครงการศึกษาความเปนไปไดในการนิรโทษกรรมภาษีสําหรับ SMEs
- โครงการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม SMEs
กลยุทธการสงเสริมความรวมมือภาครัฐ- เอกชน และสรางความเขมแข็งของ
องคกรภาคเอกชน
- โครงการประชาสัมพันธ เผยแพร นโยบาย การใหบริการ
- โครงการสงเสริมการจัดตั้งสมาคม / สหกรณ SMEs จําแนกตามประเภทธุรกิจ
- โครงการจัดตั้งสภาธุรกิจ SMEs
- โครงการจัดตั้งศูนยบริการครบวงจรให SMEs ในภูมิภาค
- โครงการพัฒนาและขยายความรวมมือระหวางประเทศดาน SMEs
- โครงการสงเสริมและสรางแรงจูงใจในการจดทะเบียน SMEs
- โครงการสงเสริม SMEs ในพื้นที่เฉพาะ
- โครงการเพิ่มขีดความสามารถสถาบันอิสระใหมีบทบาทเชิงรุกเพื่อสนอง
ความตองการของ SMEs
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3. ยุทธศาสตรการเสริมสราง SMEs ใหเติบโตอยางยั่งยืน
กลยุทธการยกระดับประสิทธภาพและสงเสริมการใชเทคโนโลยีสื่อสารสารสนเทศ
(ICT) ของผูประกอบการ SMEs ภาคการคา และบริการใหสูงขึ้นไดมาตรฐานสากล และเปนไปตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี
- โครงการทําแผนกลยุทธในการพัฒนาผูประกอบการที่เปนระบบ
และบูรณาการ
- โครงการพัฒนาความรูเฉพาะดาน
- โครงการพัฒนาทักษะทางการบริหารจัดการแกผูประกอบการ SMEs
- โครงการจัดวางระบบบัญชีและตรวจสอบบัญชีใหกับ SMEs
- โครงการสรางตัวแบบและสงเสริมบรรษัทภิบาล
- โครงการ Clinic SMEs และ E-consulting ใหกับ SMEs
- โครงการพัฒนาเว็บไซดและสงเสริม E-Commerce ใหกับ SMEs
- โครงการติดอาวุธ IT ใหกับ SMEs
- โครงการสรางตัวชี้วัด (KPI) และสรางระบบเทียบเคียงสําหรับ SMEs
- โครงการพัฒนา QSMEs Q-MARK TQM และ TPM ใหกับ SMEs
- โครงการสรางพัฒนานักวินิจฉัย ที่ปรึกษา และพี่เลี้ยง SMEs
- โครงการที่ปรึกษา SMEs ครบวงจร
- โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ SMEs โดยใช ICT
กลยุทธการสงเสริมการคนควา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมรวมกันระหวางรัฐบาล
สถาบันการศึกษา และผูประกอบการ เพื่อนํามาใชประโยชนเชิงพาณิชย
- โครงการจัดทําฐานขอมูล อุปกรณเครื่องมือ และความพ
รอมของ
สถาบันการศึกษา ในการใหบริการทาง เทคโนโลยี นวัตกรรม และทดสอบคุณภาพมาตรฐาน
- โครงการศูนยเครือขายการบริการดานเทคโนโลยี นวัตกรรม และทดสอบ
คุณภาพมาตรฐานของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
- โครงการศูนยวจิ ยั และพัฒนานวัตกรรม SMEs (Research Development and
Innovation Center : RDIC)
- โครงการศูนยขอมูลนวัตกรรมและสิทธิบัตร SMEs
- โครงการกองทุนพัฒนานวัตกรรมเพื่อ SMEs
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการสรางนักออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ
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- โครงการศูนยบริการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Design and
Development Service Center : PDSC)
- โครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีใหมแก SMEs
- โครงการสงเสริมให SMEs ใชบริการจาก Science Park และ Software Park
กลยุทธการเชื่อมโยง SMEs และการพัฒนากลุมวิสาหกิจครบวงจร (Cluster) ผาน
ระบบรวมกลุมวิสาหกิจ ระบบเครือขายขอมูลขาวสาร และระบบหวงโซอุปทาน (Supply Chain)
- โครงการศึกษาและพัฒนา Cluster สําหรับ SMEs
- โครงการกําหนดมาตรการจูงใจและสิทธิประโยชน สําหรับ SMEs Cluster
- โครงการนํารอง SMEs Cluster
- โครงการสงเสริมพันธมิตรและการวมกลุมกันซื้อ (Syndicate Buying)
- โครงการพัฒนา SMEs Cluster ตามแนวชายแดน
กลยุทธการพัฒนาความสามารถและคุณภาพชีวิตของบุคลากรใน SMEs
- โครงการจัดหาผูเชี่ยวชาญตางประเทศในสาขาตางๆ ใหคําแนะนําและ
ถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ
- โครงการศึกษาสภาพปญหา ความตองการบุคลากร ระบบสวัสดิการ และ
คาตอบแทน จําแนกตามประเภท SMEs
- โครงการเพิ่มคุณภาพชีวิตในการทํางาน
- โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน (Standard Test Organization)
สําหรับ SMEs
- โครงการสงเสริมการพัฒนาบุคลากรของ SMEs โดยใชมาตรการตาง ๆ
- โครงการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ใหเนนการเปนผูประกอบการและการจัดการธุรกิจ
- โครงการสรางระบบการเทียบโอนทักษะในการปฏิบัติการใหเปน
วุฒิการศึกษา
- โครงการวิทยาลัยนอกรั้ว
- โครงการพัฒนาระบบ E-Learning ใหแกบุคลากร SMEs
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ยุทธศาสตร สสว. (ที่สงเสริมวิสาหกิจเฉพาะกลุม)
4. ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจผูสงออก SMEs สูระดับสากล
กลยุทธเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาดสงออก
- โครงการศูนยบมเพาะ SMEs เพือ่ การสงออก
- โครงการสรางภาพลักษณธุรกิจ SMEs ไทย
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
ตางประเทศ
- โครงการบริการทางการเงินแบบใหม ๆ เพื่อผูสงออก SMEs
- โครงการเปดตลาดการสงออกของ SMEs ในประเทศเพื่อนบาน
- โครงการพัฒนาศูนยขอมูลสงออกสําหรับ SMEs
- โครงการศูนยขอมูลวิจัยตลาดเชิงลึกเพื่อสงออกผลิตภัณฑ SMEs
- โครงการพัฒนาการขนสง การสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อการสงออกของ
SMEs
- โครงการสรางพันธมิตรธุรกิจ SMEs ในกลุมประเทศเพื่อนบาน
- โครงการศูนยจําหนาย ผลิตภัณฑ SMEs ในประเทศเพื่อนบานและประเทศ
เปาหมาย
- โครงการทางดวนสงออก SMEs
- โครงการสงเสริมการจัดตั้ง บ.การคาระหวางประเทศ (SMEs Trading Firm)
- โครงการ ICT เพือ่ SMEs สูมาตรฐานสากล
กลยุทธการพัฒนาการผลิตการจัดการและบริการของ
SMEs ใหมีมาตรฐานระดับสากล
- โครงการศูนยประสานงานสงออกSMEs สวนภูมิภาคเพื่อแกปญหาระดับทองถิ่น
- โครงการพัฒนาศักยภาพบริการของ SMEs
- โครงการพัฒนาตรายี่หอของ SMEs ไทย
- โครงการมาตรฐาน ขนมไทย
- โครงการพัฒนาและสงเสริมการ
ใชระบบFood Safety ในอุตสาหกรรมอาหารไทย
- โครงการพัฒนาระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา นักวินิจฉัยสําหรับ SMEs สงออก
- โครงการพัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ SMEs ในภาคบริการ
- โครงการครัวไทยสูตลาดโลก
- โครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น
- โครงการพัฒนาระบบมาตรฐาน คุณภาพระดับสากลของ SMEs
- โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑแฟชั่นของไทย
- โครงการพัฒนามูลคาเพิ่มผลิตภัณฑแฟชั่นไทยสูตลาดโลก
- โครงการพัฒนาบุคลากร และผูประกอบการ SMEs ภาคบริการ
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กลยุทธเสริมสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ดี และลดภาระความเสียเปรียบของ
SMEs กลุมสงออกที่เกิดจากกฎหมาย นโยบายและมาตรการของรัฐและการกีดกันทางการคา
- โครงการปรับปรุงระบบภาษีอากรและระบบการคืนภาษีใหกับ SMEs สงออก
- โครงการปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการคาชายแดนใหเพื่อการสงออก
- โครงการศึกษาวิเคราะห และแกปญหาขอเสียเปรียบทางการคาระหวางประเทศ
- โครงการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกสําหรับ SMEs ในพืน้ ทีช่ ายแดน
5. ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม
กลยุทธการพัฒนาและเชื่อมโยงงานศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรมสูการผลิตเชิงพาณิชย
- โครงการพัฒนาผูประกอบการใหมจากฐานนวัตกรรม
- โครงการเปลี่ยนทรัพยสินทางปญญาใหเปนทุนประกอบการ
- โครงการฐานขอมูลผลงานวิจัยและตลาดนัดผลงานวิจัยเพื่อ SMEs
กลยุทธการสรางและปลูกจิตสํานึกในการเปนผูประกอบการ
- โครงการสรางหลักสูตรการเตรียมความพรอมสําหรับผูประกอบการรุนเยาว
- โครงการพัฒนาเกษตรกร / ชางฝมือแรงงานเปนผูประกอบการ
- โครงการประชาสัมพันธสรางแรงจูงใจใหกับผูประกอบการ
- โครงการสงเสริมกิจกรรมเพื่อผูประกอบการรายใหม
กลยุทธการสรางโอกาสโดยอาศัยการสนับสนุนมาตรการ การสราง บมเพาะ และ
จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนใหกับผูประกอบการใหม และกลุมวิสาหกิจที่ใชฐานความรู
สมัยใหม
- โครงการศูนยบมเพาะการประกอบธุรกิจ ในธุรกิจเปาหมาย
- โครงการศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จสําหรับ SMEs
- โครงการสงเสริมธุรกิจที่ปรึกษา SMEs
- โครงการแหลงเงินทุนเพื่อผูประกอบการรายใหม
- โครงการคลังขาวสารเพื่อผูประกอบการใหม
- โครงการพัฒนาผูประกอบการรายใหม
กลยุทธการสรางบรรยากาศที่กระตุนใหเกิดผูประกอบการใหม
- โครงการสรางแรงจูงใจใหใชบริการของศูนยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
- โครงการพัฒนาพื้นที่ประกอบการเชิง Cluster สําหรับผูประกอบการใหม
- โครงการเงินทุนเพื่อยกระดับการจัดการและการผลิตใหไดมาตรฐาน
- โครงการสรางศูนย SMEs Takeover Center
- โครงการสินเชื่อเพื่อการ Takeover SMEs
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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- โครงการกฎหมายธุรกิจแฟรนไชส
- โครงการพัฒนาและสงเสริมธุรกิจแฟรนไชส
- โครงการสินเชือ่ ธุรกิจแฟรนไชส
6. ยุทธศาสตรเสริมสรางศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนในการแกไขปญหาความยากจนและ
การกระจายความเจริญสูภูมิภาค
กลยุทธการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย
- โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน
- โครงการสงเสริมการวิจัย และพัฒนาวัตถุดิบในการผลิต ผลิตภัณฑของ
วิสาหกิจชุมชน
- โครงการจัดตั้งสถาบันออกแบบผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน
- โครงการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน
- โครงการจัดตั้งศูนยขอมูลตํานานผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน
- โครงการสงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการวิสาหกิจชุมชน
- โครงการพัฒนาบุคลากรของวิสาหกิจชุมชน
- โครงการสงเสริมการจดทะเบียนคุมครองท
รัพยสินทางปญญาและภูมิปญญาทองถิ่น
- โครงการสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในวิสาหกิจชุมชน
- โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งที่เที่ยว
- โครงการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเพื่อวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธการเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจชุมชนใหพัฒนารวมกันทั้งระบบและการ
สงเสริมใหเกิดผลถึงระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชนโดยเร็ว
- โครงการสงเสริมการจัดตั้งเครือขายวิสาหกิจชุมชน
- โครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
- โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีสําหรับวิสาหกิจชุมชน
- โครงการพี่เลี้ยง/ ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชน
กลยุทธการสรางตลาดและการกระจายสินคาจากธุรกิจชุมชนไปสูตลาด
- โครงการจัดตั้งศูนยแสดงและจําหนายสินคาวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ
- โครงการประชาสัมพันธสินคาวิสาหกิจชุมชนสูตางประเทศ
- โครงการสงเสริมการสงออกสินคาวิสาหกิจชุมชนไปสูตลาดตางประเทศ
- โครงการสรางเอกลักษณและตราสินคาวิสาหกิจชุมชน
- โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อวิสาหกิจขนาดใหญ
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถของภาคเหนือตอนบน
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ยุทธศาสตรการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเหนือ จะมุงเนนการใช
ศักยภาพของที่ตั้ งซึ่งเปนศูนยกลางการเชื่อมโยงกับประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ
(GMS) และแหลงเศรษฐกิจหลักของประเทศคือ Eastern Seaboard และ กทม. ในแนว North-South
Economic Corridor และ East-West Economic Corridor ประกอบกับการมีโครงสรางบริการ
พืน้ ฐานในดานตาง ๆ ที่สมบูรณ การมีฐานทางทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ และมีวัฒนธรรม
ประเพณีที่เปนเอกลักษณทองถิ่น ผนวกกับกิจกรรมภาคบริการเชน การทองเที่ยว บริการสุขภาพ
การศึกษาและการผลิตภาคเกษตรในพื้นที่ชลประทานที่เปนฐานการพัฒนาที่มีอยู จะเปนศักยภาพ
ในการผลักดันการพัฒนาภ าคเหนือ รวมถึงโอกาสที่จะไดรับความรวมมือทางเศรษฐกิจของ GMS
การเปดโอกาสมากขึ้นของจีนที่เปนสมาชิก WTO นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของภาคเหนือ ซึ่งประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรหลัก โดยมีแนวทางการ
พัฒนาในแตละยุทธศาสตร เปน 2 ระยะคือ ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547) ทีเ่ นนการใชฐานและ
ทุนที่มีอยูเดิมใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้จําเปนตองมีการปรับปรุง
ดานระเบียบและสิ่งอํานวยความสะดวกและโครงการที่จําเปน สําหรับระยะปานกลาง (พ.ศ. 2546 –
2550) เปนแผนงานและโครงที่ส ามารถเสริมศักยภาพการพัฒนาโดยมีความจําเปนที่ตองใชเวลาใน
การดําเนินงาน หรืออาจมีความจําเปนตองศึกษาความเหมาะษมาของแผนงานและโครงการกอน
1. ยุทธศาสตร ใชศักยภาพแหลงที่ตั้งและความพรอมของโครงสรางบริการพื้นฐานที่มีอยูสราง
ฐานเศรษฐกิจใหมเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับนานาชาติ
1.1 ขยายฐานทางเศรษฐกิจดานการคาของภาคเหนือ โดยดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- พัฒนาทาเทียบเรือที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และปรับปรุงระบบ
โครงขายถนนที่เชื่อมโยงระหวางทาเรือกับโครงขายหลัก เพื่อสรางอําเภอเชียงแสนใหเปนเมือง
ทาทางก ารคาในแมน้ําโขงของประเทศไทยกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงตอนบน
(สหภาพพมา, สปป.ลาว, จีนตอนใต)
- พัฒนาอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อใหเปนเมืองประตูการคาทางบกระหวาง
ประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมา และเชื่อมโยงกับประเทศบังคลาเทศและอินเดีย
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ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2546 – 2550)
- เรงรัดการจัดทําแผนการใชที่ดินและผังเมืองเฉพาะในเขตอําเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับการขยายตัวดานเศรษฐกิจของเมืองใน
อนาคตอยางเปนระบบ พรอมทั้งจัดทําแผนการจัดระเบียบดานสังคมของเมือง เพื่อปองกันปญหา
ชุมชนแออัดและปญหาสังคมในอนาคต
- จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รวมทั้งดานอุตสาหกรรม และดานบริการที่จังหวัด
เชียงรายและอําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยเรงรัดพัฒนาเมืองชายแดนตาง ๆ ไดแก อําเภอแมสาย
อําเภอเชียงของ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย , อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และจั งหวัดนาน เสริม
การเปนประตูการคาและฐานการผลิตรวมกับประเทศเพื่อนบาน
- ศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนยการเดินเรือ ตอเรือและซอมบํารุง สําหรับเรือสินคาใน
แมน้ําโขงที่อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการเดินเรือในแมน้ํา
โขงของไทย
- ขยายถนนเปน 4 ชองทางการจราจรในชวงที่ยังไมดําเนินการ จากอําเภอเชียง
แสน มาถึงอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย เพื่อเชื่อมเสนหลักสําหรับการขนสงสินคา
1.2 เสริมสรางศักยภาพดานอุตสาหกรรมบริการใหสามารถเปนแหลงรายไดใหมของ
ภาค โดยดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- เรง พัฒนาใหเกิดอุตสาหกรรมซอฟตแวรในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม –
ลําพูน เปนการนํารอง เนื่องจากมีความพรอมทางดานบุคลากร โครงสรางพื้นฐานที่จําเปน การ
คมนาคมสะดวกและบรรยากาศที่นาอยูและเหมาะสม
- จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับภาคเหนือใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมทั้งกระตุนใหสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหความสนใจปรับปรุงหลักสูตร คุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของ
อุตสาหกรรมซอฟตแวร ทั้งในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดพิษณุโลก
- จัดตั้ง IT KNOWLEDGE PARK เพื่อเปนตัวเชื่อมดานธุรกิ จอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรระหวางภูมิภาค ประชาชนและนานาชาติ และถายทอดความกาวหนาการเขาสูมาตรฐาน
โลกกับสถาบันการศึกษาผูผลิตและผูประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟตแวร
- สงเสริมและสนับสนุนสถาบันการศึกษาในดานการศึกษาหลักสูตรสําหรับ
นานาชาติ ทั้งดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ดานการบริหารธุรกิจ เปนตน
- สงเสริมการบริการทางดานสาธารณสุขใหเปนศูนยรองรับการรักษาจาก
ประเทศเพื่อนบาน โดยพัฒนามาตรฐานการบริการใหเปนสากล โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพคือ
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดพิษณุโลก
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2546 – 2550)
- สงเสริมใหมีการสรางนวัตกรรมและการวิจยั สําหรับอุตสาหกรรมซอฟตแวร
- สนับสนุนการรวมกลุมธุรกิจ (Cluster) ของอุตสาหกรรมซอฟตแวร เพื่อ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติ
1.3 พัฒนาหลักสูตรในการสรางผูประกอบการใหม และแรงงาน เพื่อรองรับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจใหมของภาคเหนือ โดยดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- สรางหลักสูตรที่เกี่ยวของกับดานการคากับประเทศเพื่อนบาน ดานการเดินเรือ
ในแมน้ําโขงแกผูประกอบการใหมที่จังหวัดเชียงราย
- ปรับปรุงหลักสูตรสําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรใหทันสมัยตรง
กับความตองการของภาคอุ ตสาหกรรมซอฟตแวรและสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมหลักของ
ทองถิ่น อาทิ หัตถกรรม อุตสาหกรรมทองเที่ยว การบริการดานสุขภาพและอุตสาหกรรมเซรามิค
- จัดตั้งศูนยอบรมบมเพาะความรูเพื่อตอยอดใหทันกับการเปลี่ยนแปลงใน
เทคโนโลยีใหม ๆ ของอุตสาหกรรมซอฟตแวรที่จังหวัดเชียงใหม
- เรงพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกระบบเพื่อฝกอบรมและพัฒนาทักษะของ
แรงงานไรฝมือ เพื่อเขาสูกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหมของภาค
2. ยุทธศาสตร นําคุณคาดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นใหเขมแข็งเพื่อใชเปนฐานของการ
พัฒนาการทองเที่ยวและหัตถอุตสาหกรรม
2.1 เรงฟนฟูแหลงท องเที่ยวธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นให
เขมแข็งใชเปนฐานของการพัฒนาการทองเที่ยว โดยดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- เรงฟนฟูวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นใหเขมแข็งเพื่อใชเปนหลักฐานของการ
พัฒนาทองเที่ยว และเปนจุดดึงดูดดานการทองเที่ยวของภาคเหนือ
- สนับสนุนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกและบริการพื้นฐานที่เหมาะสม
สําหรับการทองเที่ยวธรรมชาติและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ไมทําลายความเปนเอกลักษณของ
ทองถิ่นและสิ่งแวดลอม
- เรงสรางองคความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรและเอกลักษณลานนาและสงเสริ ม
ใหประชาชนและเยาวชน นําความรูดังกลาวมาประยุกตใชเพื่อเปนการอนุรักษศิลปะวัฒนธรรม
ลานนา ใหสามารถคงคุณคาอยูไดตลอดไป
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- เรงศึกษาจัดทําแผนบูรณะพัฒนาเมืองโบราณเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ให
เปนแหลงเสริมการทองเที่ยวใหมในดานอารยธรรมของอาณาลานนา เพื่อเปน กรอบในการพัฒนา
ควบคูกับธุรกิจการคาชายแดนเชียงแสนอยางกลมกลืนกัน โดยไดประโยชนแกประชาชนในพื้นที่
และไมขัดแยงผลประโยชนใชสอยพื้นที่เมือง
- ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมสุโขทัยและเทศกาลใหหลากหลายเพื่อสรางแรงดึงดูด
การทองเที่ยวตลอดป
- พัฒนาภาพลักษณความเปนมรดกโลกของ กําแพงเพชร สุโขทัย ศรีสัชนาลัย
ใหสามารถสรางแรงดึงดูดดานการทองเที่ยว
- จัดทําแผนการประชาสัมพันธและการตลาดดานการทองเที่ยว โดยเชื่อมโยง
เสนทางการทองเที่ยวจากกรุงเทพฯ และภาคกลางเชื่อมกับมรดกโลกของกําแพงเพชร สุโขทัยและ
ศรีสัชนาลัย และตอเนื่องไปสูลานนา และก
ารทองเที่ยวเชิงนิเวศนและผจญภัยในภาคที่มี
หลากหลาย เชน เขาคอ ทุงแสลงหลวง หวยขาแขง ฯลฯ
ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2546 – 2550)
- ปลูกสรางจิตสํานึกและความภาคภูมิใจในการเปนเจาของวัฒนธรรม ประเพณี
และโบราณสถานใหแกชุมชน
- สงเสริมวงจรการทองเที่ยวภายในประเทศและเชื่อ มโยงกับประเทศเพื่อนบาน
โดยเฉพาะในประเทศกลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (GMS) อาทิ การ
เชื่อมโยงการทองเที่ยว 5 เชียง คือ เชียงใหม – เชียงราย – เชียงตุง (สหภาพพมา ) – เชียงรุง (จีน) –
เชียงทอง (หลวงพระบาง สปป.ลาว)
- จัดทําแผนการประชาสัมพั นธและการตลาดดานการทองเทีย่ ว โดยยกระดับ
ความเปนลานนาใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติเชนเดียวกับภูเก็ต
2.2 เรงพัฒนาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยวเพื่อเขาถึงฐาน
วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ โดยดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- เรงรัดโครงขายการทองเที่ยวของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง ภายใต
โครงการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยว
ตางประเทศเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนใหจังหวัดเชียงใหมเปนจุดศูนยกลางคมนาคมทางอากาศ และ
จังหวัดเชียงรายเปนจุดเชื่อมโยงการคมนาคมทางน้ํา
- ปรับปรุงคุณภาพของระบบขนสงสาธารณะเพื่ออํานวยความสะดวกในดาน
การทองเที่ยว โดยเฉพาะรถประจําทางระหวางจังหวัดและเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ
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- พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกในการผานเขาเมืองเพื่อการทองเที่ยวตาม
เมืองชายแดนที่สําคัญ เชน อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และอําเภอแมสอด
จังหวัดตาก
- ขยายถนนเปน 4 ชองทางการจราจร จากจังหวัดพิ ษณุโลกไปจังหวัดสุโขทัย
เพื่อเปนการสรางเครือขายการคมนาคมเพื่อการทองเที่ยวเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในพื้นที่
ภาคเหนือตอนลาง
- เรงรัดดํา เนินการตามแผนการขยายถนนจากจังหวัดนครสวรรค ถึงจังหวัด
พิษณุโลก ใหเปน 4 ชองทางการจราจรโดยตลอดเสนทาง
ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2546 – 2550)
- ประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนใหตระหนักถึงคุณคาของโบราณสถาน
และเขามามีสวนรวมในการอนุรักษและปกปองโบราณสถานของทองถิ่น
2.3 พัฒนาเมืองเชิงอนุรักษและการบูรณะโบราณสถานเพื่อเปนจุดขายในการทองเที่ยว
โดยดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- พัฒนาเมืองเชียงใหมใหคงไวซึ่งความเปนเอกลักษณของเมืองศูนยกลาง
ลานนา โดยการปรับปรุงแหลงโบราณสถาน และกิจกรรมประเพณีของลานนาใ หมีการสืบทอด
ตอไปไดอยางยั่งยืน และโครงการอนุรักษโบราณสถานและสิ่งแวดลอมของเมืองเกา เชน เมืองเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย
- พัฒนาเมืองเกาในเชิงอนุรักษและบูรณะโบราณสถานตาง ๆ ในจังหวัด
เชียงใหม จังหวัดลําพูน เพื่อคงความเปนแหลงทองเที่ยวศิลปวัฒนธรรมลานนา เพื่อเชื่อมโยงกับ
เมืองมรดกโลก สุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกําแพงเพชร ใหเปนจุดขายดานการทองเที่ยว
- จัดทําผังเมืองเฉพาะในเขตเมืองเกาที่สําคัญและนํามาบังคับใชอยางจริงจัง
2.4 สงเสริมการใชศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นลานนาและสุโขทัยในการสราง
เอกลักษณและมูลคาเพิ่มใหแกสินคาหัตถกรรม โดยดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- พัฒนาสินคาหัตถกรรมของภาคเหนือใหไดมาตรฐานตามความตองการของ
ตลาด โดยใชแนวโนมรูปแบบสีสันเอกลักษณลานนาและสุโขทัย
- สนับสนุนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑดานหัตถกรรมใหสามารถใชคุณคา
ของศิลปะลานนาและสุโขทัยในการพัฒนาเปนจุดขายสินคา

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-18-

ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2546 – 2550)
- พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑสินคาหัตถกรรมใหเปนสินคาที่มีมาตรฐานและ
มีความแตกตาง ที่มีเครื่องหมายการคาเปนของตนเอง
3. ยุทธศาสตร ใชศักยภาพการผลิตของพื้นที่และทรัพยากรมนุษย สรางประสิทธิภาพและเพิ่ม
ความเขมแข็งฐานเศรษฐกิจเดิมและชวยการกระจายรายได
3.1 เรงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางดานการเกษตรและปรับเปลี่ยนไปสูการ
ปลูกพืชที่มีมูลคาสูงขึ้น โดยดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- ใหความรูและสรางความรวมมือกับเกษตร กรเพื่อวางแผนระบบการผลิตทาง
การเกษตรที่เหมาะสม ตามศักยภาพของสภาพพื้นที่
- ดําเนินการสงเสริมการผลิตทางการเกษตรตามแนวพระราชดําริแบบเศรษฐกิจ
พอเพียงตามทฤษฎีใหมในพื้นที่ที่มีศักยภาพไมสมบูรณมาก
- สงเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตจากพืชไรไปสูการผลิตผักสด ไมดอกและไม
ผล เพื่อเพิ่มมูลคาที่สูงกวาและมีตลาดรองรับ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตาก
- สงเสริมและสนับสนุนการปลูกไมผลใหหลากหลายมากขึ้นจากเดิมที่มีลําไย
ลิ้นจี่ สม เปนพืชหลัก
- สงเสริมและพัฒนาเขตเกษตรชลประทานของภาค โดยเฉพาะพื้นที่
ชลประทานขนาดใหญในลุม น้าํ นาน และพืน้ ที่ ชลประทานของภาคเหนือตอนลาง ใหเปนแหลง
อาหารของภาคเหนือและประเทศ โดยเนนใหเปนแหลงผลิตขาวคุณภาพดี เชน ขาวหอมมะลิ เพื่อ
การสงออกสูจีนตอนใต
ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2546 – 2550)
- ปรับโครงสรางการผลิตจากเกษตรดั้งเดิมสูเกษตรเพื่อการสงออกและเกษตร
แปรรูป เพื่อเตรียมความพรอมสูการแขงขันภายใตกติกา WTO และความรวมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบาน
- สนับสนุนสถาบันการศึกษาในการวิจัยเพื่อนําเทคโนโลยีมาใชเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเกษตรในดานการผลิต การเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
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3.2 สรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ตอเนื่องในการผลิตาคการเกษตร
ภ
โดยดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- สงเสริมการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรใหมีคุณภาพเพื่อใชเปนวัตถุดิบของ
อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
- สรางเครือขายการเชื่อมโยงดานการตลาดสินคาเกษตรใหครบวงจร
- พัฒนาคุณภาพอุตสาหกรรมแปรรูปสินค าเกษตรใหหลากหลายจากลําไย ผัก
และผลไม เชน การทําอาหารกระปอง น้ําผลไม อาหารพรอมปรุง และการแปรรูปอื่น ๆ
- เรงศึกษาวิจัยพืชชนิดใหมที่มีอนาคตทางการตลาดและสามารถผลิตไดใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม อาทิ แตงกวาญี่ปุน ขาวโพดหวาน
ถั่วอาสุกิ เปนตน
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลทางเกษตร
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารสัตว
- เพิ่มศักยภาพการเปนศูนยกลางทางการคาสินคาเกษตร โดยเฉพาะขาว และพืช
ไรในจังหวัดนครสวรรค และจังหวัดพิษณุโลก
ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2546 – 2550)
- สงเสริมการรวมกลุมการผลิตการแปรรูปใหม เชน ไวนผลไม ฯลฯ และการ
แปรรูปสินคาการเกษตรแบบครบวงจร (Cluster) การบรรจุหีบหอ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันในทางการเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตที่สําคัญของภาค เชน ลําไย ลิ้นจี่ สม มะมวง เปนตน
3.3 เรงสรางองคความรูในการพัฒนาพื้นที่สูงอยางยั่งยืน โดยดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- ประเมินผลการพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืน
- จัดตั้งองคกรที่ทําหนาที่ศึกษาวิจัยดานการพัฒนาพื้นที่สูง (Highland Excellent
Center) เพือ่ เปนการพัฒนาองคความรูในการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศและเปนที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ
- นําผลการศึกษาวิจัยจากโครงการพัฒนาดอยตุง โครงการบานเล็กในป าใหญ
มาดําเนินการขยายผลไปสูร าษฎรในพื้นที่ที่เหมาะสม
ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2546 – 2550)
- ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานดานการพัฒนาพื้นที่สูงทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งสถาบันการศึกษา และภาคประชาชนในพื้นที่สูงเพื่อจัดทําแผนการพัฒนาพื้นที่สูงที่
สอดคลองกับสภาพของพื้นที่และประเพณีวัฒนธรรมของชนเผาและสามารถนําไปสูการปฏิบัติได
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3.4 พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- สนับสนุนการเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับการผลิต
ของอุตสาหกรรม เชน สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส เพื่อสามารถแขงขันและขยายตลาดสูกลุมประเทศ
เพื่อนบาน
ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2546 – 2550)
- ปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพของแรงง าน โดยใหสถาบันการศึกษามีสวน
รวมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะแรงงานดานการผลิต
- กําหนดแนวทางการบริหารจัดการแรงงานอพยพตางชาติใหเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อไมกอใหเกิดปญหาตอสังคมในจังหวัดชายแดน
- เพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี โดยกําหนดทิศทางการพัฒน าเทคโนโลยี
เปนรายสาขาที่มีความสําคัญตอการพัฒนาในดานเกษตร อุตสาหกรรมการผลิต สุขภาพ พลังงาน
สิ่งแวดลอม พาณิชยและบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสงเสริมการพัฒนานวัตกรรม
และการวิจัยเพื่อสนับสนุนในดานตาง ๆ ดังกลาวขางตน โดยใชสถาบันการศึกษาในภาค
3.5 สงเส ริมการเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม และ
สนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมการรับชวงการผลิต โดยดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- สนับสนุนผูประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ในดาน
การตลาดและเทคโนโลยีการผลิต ภายใตความรวมมือกั
บองคกรภาคเอกชนที่เขมแข็ง เชน
หอการคา สภาอุตสาหกรรมและชมรมธนาคาร และสถาบันการศึกษา
- สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ธุรกิจชุมชน เพื่อการสรางงานและ
ขยายฐานการผลิตใหมั่นคงและยั่งยืน โดยสนับสนุนการรับชวงและเชื่องโยงการผลิตระหวางภาค
กลางและประเทศเพื่อนบาน
ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2546 – 2550)
- สนับสนุนใหมีการเชื่อมโครงขายคมนาคมในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุม
แมน้ําโขง 6 ประเทศ ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ํา เพื่อสนับสนุนการขนสง การคาและ
เศรษฐกิจระหวางประเทศ และสงผานไปกลุมประเทศเอเชียตะวันออก ยุโรป และอเมริกา
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3.6 พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน ดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ เชน เชียงใหม – เชียงราย – ลําพูน –
ตาก (แมสอด ) – สุโขทัย – พิษณุโลก เพื่อรองรับการผลิต ก ารคาและการลงทุนรวมกับประเทศ
เพื่อนบาน โดยเฉพาะประเทศสหภาพ พมา สปป.ลาว และจีน (ยูนนาน และเสฉวน)
- พัฒนาเมืองพิษณุโลกใหเปนศูนยกลางเชื่อมโยงการพัฒนาแนวตะวันออก –
ตะวันตก (East – West Economic Corridor) และการพัฒนาแนวเหนือ – ใต (North – South
Economic Corridor) โดยจัดทําแผนแมบทการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบเชื่อมโยงกันทาง
เศรษฐกิจของกลุมจังหวัดสี่แยกอินโดจีน ไดแก จังหวัดพิจิตร จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดอุตรดิตถ และจังหวัดเพชรบูรณ ใหสอดคลองกับอัตราการเจริญเติบโตของเมือง
- ขยายถนนเปน 4 ชองทางการจราจร จากจังหวัดเชียงใหมไปจังหวัดเชียงราย
เพื่อสรางเครือขายการคมนาคม ทั้งดานการคาและเพื่อการทองเที่ยว
ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2546 – 2550)
- สนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑของธุรกิจ
ชุมชน โดยเฉพาะการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางเปนเอกลักษณของสินคาใหกับชุมชนทองถิ่น
- มีมาตรการที่จะสนับสนุนสถาบันการเงินใหสามารถใหกูยืมเงินทุนแกกลุม
ธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพ
3.7 เรงสนับสนุนดานความรูดานการผลิตและการตลาดในการประกอบอาชีพเสริม
ของประชาชนในชุมชน โดยดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- สงเสริมความเขมแข็งของกลุมธุรกิจชุมชน อาทิ โครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ โดยสนับสนุนดานเงินทุนหมุนเวียน และเทคโนโลยีดานการผลิต
- สงเสริมการพัฒนาเครือขายธุรกิจชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพสินคาและ
การตลาด
- สรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางธุ รกิจภาคเอกชนและธุรกิจ
ชุมชนเพื่อเสริมสรางศักยภาพดานธุรกิจสมัยใหมแกธุรกิจชุมชน
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4. ยุทธศาสตรเรงฟนฟูและอนุรักษเพื่อคืนทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณใหกับภาคเหนือ
สรางกระบวนการในการฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ
โดยดําเนินการดังนี้
ระยะเรงดวน (พ.ศ. 2546 – 2547)
- เรงจัดทําแผนการใชที่ดินใหละเอียดและสมบูรณในภาคเหนือ เพื่อการใช
ประโยชนสําหรับการพัฒนาที่สูงและพื้นที่การเกษตรอื่น ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
ใชที่ดินอยางถูกตอง
- กําหนดพื้นที่ปาอนุรักษและมาตรการปองกันรักษาปาอยาง เครงครัด โดยดาน
ตะวันตกประกอบดวย ปาในเขตจังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง
จังหวัดตาก จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดอุทยั ธานี และดานตะวันออกประกอบดวย ปาในเขตจังหวัด
เชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดนาน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ
- เรงรัดการจัดระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ํายม และลุมน้ําสาขา
เพื่อปองกันอุทกภัยและเพื่อใชประโยชนในฤดูแลง
- เรงดําเนินมาตรการในการปองกันการบุกรุกทําลายปาในพื้นที่ปาดาน
ตะวันออกของภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดนานและพะเยา เนื่องจากปจจุบันมีการบุ กรุก
ทําลายในอัตราที่สูง
ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2546 – 2550)
- เรงรัดการจัดทําแผนบริหารจัดการลุมน้ําภาคเหนือ โดยเฉพาะลุมน้ําหลักและ
ลุมน้ําสาขาที่สําคัญ เพื่อประโยชนในการวางแผนการบริหารจัดการการใชน้ําในกิจกรรมตาง ๆ ของ
ลุมน้ําใหมีความยั่งยืน
- เรงรัดฟนฟูอนุรักษ ปาตนน้ําลําธารของภาคโดยใหชุมชนทองถิ่นและ
ประชาชนมีสวนรวม อาทิ โครงการปาชุมชน โครงการหมูบานปาไมพัฒนาเชิงอนุรักษพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน
- เรงรัดการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสมกับสมรรถนะของดินและ
กําหนดการใชมาตรการภาษีเปนกลไกในการรักษาพื้นที่เกษตรที่มีระบ
บชลประทานในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค
- ขยายพื้นที่เกษตรปลอดสารเคมี พรอมทั้งบริหารจัดการแหลงน้ําที่มีอยูใหมี
การใชอยางมีประสิทธิภาพในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหคนในชุมชนมีสวนรวมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและสรางกลไก
เพื่อรักษาสมดุลระหวางการพัฒนาและการอนุรักษ
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- เรงศึกษาและจัดทําแผนความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใชเปนฐานการวิจัย
เพื่อนํามาใชประโยชน โดยเฉพาะในเขตปาดานตะวันตกของภาคเหนือ
แนวทางระดับภาคและระดับจังหวัด
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดลานนาภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด กําหนดเปาหมายและพันธกิจ
สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรสวนกลาง ดังกลาวขางตน เพื่อการเสริมสรางภูมิภาค
ใหสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน
เชียงใหม เชียงราย

ลําพูน

ยุทธศาสตรเชิงปรับตัว
(Strengthen)

ลําปาง

พะเยา

แพร

ยุทธศาสตรเชิงรุก
(Invest)

นาน

แมฮองสอน

ยุทธศาสตรเชิงยั่งยืน
(Sustain)

เพิ่มมูลคาฐานเศรษฐกิจเดิม

สรางฐานเศรษฐกิจใหม

สนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจ
เดิมและใหม

มุงเพิ่มมูลคาและสรางความ
เขมแข็งแกฐานเศรษฐกิจเดิม
มุงเนนการบริหารจัดการและ
การตลาด
• สาขาเกษตรและแปรรูปอาหาร
• สาขาหัตถอุตสาหกรรม
• สาขาทองเที่ยวบริการ

• เปนศูนยกลางเศรษฐกิจในกลุม
ประเทศ GMS และเอเชียใต
• เปนประตูการคากับประเทศ
เพื่อนบาน
• พัฒนาสินคาและบริการบน
พื้นฐานของวัฒนธรรมและ
เศรษฐกิจความรู

• ดํารงฐานวัฒนธรรมลานนา
• จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
• บริหารทรัพยากรมนุษย
• รักษาความมั่นคงปลอดภัยเพิ่ม
ความเขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรการพัฒนาสงเสริม SMEs จากงานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาวิเคราะหวิจัยจาก
องคประกอบสองดาน (1) ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก ประกอบดวย อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนารายจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
และยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดลานนา หรือยุทธศาสตรภาค และ (2) ปจจัยสภาพแวดลอม
ภายใน ประกอบดวย อาทิ โครงสรางภูมิเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรบุคคล องคกร
สถาบันสนับสนุน สถานการณศักยภาพปญหาของรายจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอ นบน และ
ภาพรวมของภูมิภาค บทบาทของ SMEs และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ดังรายละเอียดที่ไดแสดงในบทที่ 2
นําสูหวงโซคุณคาซึ่งรวบรวมยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ แผนปฏิบัติการของหนวยงานภาครัฐที่
มีหนาที่ในการพัฒนาสงเสริม SMEs ไดจัดทําขึ้น (Top Down Projects) เปรียบเทียบกับความ
ตองการของ SMEs ที่ไดรวบรวมจากการเก็บขอมูลภาคสนาม PACA (Bottom Up Projects) ดัง
รายละเอียดที่แสดงในบทที่ 3 เพื่อนํามาบูรณาการสูยุทธศาสตรการสงเสริม SMEs ภาคเหนือ
ตอนบนที่สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันระหวางรัฐ -เอกชนและผูประกอบการสู Roadmap to
Excellence SMEs ดัง Methodology ที่ไดกลาวในบทที่ 1 ขางตน แสดงตามแผนภูมิสรุปไดดังนี้
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก
สภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือตอนบน

แผนปฏิบัติการ SMEs

ประเด็นเชิง
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
SMEs

Value Chain (External/Internal)
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
มาตรการ
แผนปฏิบัติการ

วัตถุประสงคโครงการ
มียุทธศาสตรการสงเสริม SME
Stakeholder เขามามีสวนรวมทําแผน
มีแผนงาน/โครงการที่ บูรณาการ
มีฐานขอมูลศักยภาพรายพื้นที่
เปาหมาย
ผลวิเคราะหโครงสรางภูมิเศรษฐกิจ
ผลวิเคราะหโครงสรางกําลังคนและสถาบันตางๆ
ผลวิเคราะหสถานการณบทบาทของSMEs และธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
มียุทธศาสตรและแผนปฎิบัติการ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

Capital
ปจจัยสภาพแวดลอมภายใน
โครงสรางภูมิเศรษฐกิจ กําลังคม
องคกรสถาบัน สถานการณ ศักยภาพ
บทบาทของ SMEs และธุรกิจ
เกี่ยวเนื่อง

Value Chain
Capable Capital Assessment
แผนงานตางๆ

Outcome

โครงการสงเสริมพัฒนา SMEs ทั้ง 4
สาขาอุตสาหกรรม ประกอบดวย
* รายละเอียดกิจกรรม
* วัตถุประสงค
Output
* เปาหมาย
* ตัวชี้วัด
* ระยะเวลา
KPI
* งบประมาณ
* หนวยงานรับผิดชอบ
* ผลคาดวาจะไดรับ

-25-

บทที่ 2
วิเคราะหจุดแข็ง-จุดออน
และแนวโนมการพัฒนาภูมิภาคเหนือตอนบน
1. มิติของภูมิภาคและสาขาอุตสาหกรรม
1.1 จุดแข็ง
 ดานทําเลทางภูมิศาสตร
ภูมิภาคเหนือตอนบนเปนจุดเชื่อมโยงเขตประเทศลุมแมน้ําโขง (GMS) และกลุม
ประเทศเอเชียใต เปนศูนยโครงขายคมนาคมของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สี่แยกอิน
โดจีน ) ทําใหเศรษฐกิจของภูมิภาคมีความหลากหลายทั้งเกษตร อุตสาหกรรม ทองเที่ยว การคา
ชายแดน ที่ตั้ง เอื้อตอเศรษฐกิจและการลงทุนทางภูมิศาสตรภาคเหนือตอนบนเปนจุดศูนยกลาง
เชื่อมโยงประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงทําใหมีความไดเปรียบนําสูโอกาสสรางความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในประเทศเพื่อนบานกลุมอนุภูมิภาคและเชื่อมโยงสูเอเชียตะวันออก
เอือ้ ให
โครงสรางเศรษฐกิจขอ งภาคเหนือตอนบนมีความหลากหลายและโดดเดน
ทั้งการเกษตร
อุตสาหกรรม การคา การทองเที่ยวและบริการ สามารถพัฒนาเพิ่มศักยภาพเปนฐานเปดความ
รวมมือทางเศรษฐกิจกับกลุมประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง สามารถพัฒนาเศรษฐกิจสูตลาด
การคาที่มีขนาดใหญ เชื่อมโยงการผลิตและการคาทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเขาดวยกัน อีกทั้ง
เปนโอกาสใหภูมิภาคเหนือตอนบนเปนศูนยกลางการเงินและการคมนาคมขนสงเชื่อมโยงกับกลุม
ประเทศในอนุภูมิภาค โอกาสภายนอกทําใหภาคเหนือตอนบนควรเรงพัฒนาขยายฐานเศรษฐกิจ
ภายในกลุมจังหวัดใหเขมแข็งและสมดุลมากขึ้น โดยเฉพ าะเศรษฐกิจชุมชนฐานรากวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมอยางครบวงจร โดยอาศัยความสามารถหลักและขอไดเปรียบดาน
ทรัพยากรธรรมชาติพัฒนาสูการเกษตรที่ยั่งยืน ผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม ภูมิปญญาทองถิ่น
งานวิจัยจากภาคการศึกษา และพัฒนาเครือขายหวงโซคุณคาทางธุรกิจรวมผสา นเขาดวยกันเพื่อ
ผลตอบแทนที่ทั่วถึงทั้งภูมิภาค
 ดานทรัพยากรธรรมชาติ
เอื้อตอการพัฒนาสูครัวอาหารของโลก ภาคเหนือตอนบนเปนแหลง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญของประเทศ มีปาไมที่ยังสามารถรักษาสมดุลของระบบนิเวศและแหลง
ตนน้ําลําธารหลอเลี้ยงประเทศ รวมถึงทรัพยากรแรธ าตุที่เปนวัตถุดิบในการผลิตภาคอุตสาหกรรม
ที่สําคัญทรัพยากรดิน น้ํา และอากาศมีสภาพเหมาะในการปลูกพืชผักและผลไมเมืองหนาว มีพืช
เศรษฐกิจหลากหลายชนิด จึงสามารถขยายฐานการผลิตทางเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องโดย
เพิ่มมูลคาและคุณภาพใหสูงขึ้น ภายใตวิทยาการสมัยใหมและภู มิปญญาลานนาโบราณ ผสมผสาน
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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เพื่อสรางผลผลิตทางการเกษตรแบบอินทรียและปลอดสารพิษและผลิตอาหารสําเร็จรูปเพื่อการ
สงออก ทําใหภูมิภาคเปนคลังอาหารของโลกในฐานะแหลงผลิตผลการเกษตรที่มีคุณคาสูง
 ดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา วิถีชีวิตลานนา
ภาคเหนือต อนบนเปนมรดกตกทอดของอาณาจักรลานนา มีสภาพแวดลอม
ธรรมชาติที่สวยงาม โครงสรางสังคมที่หลากหลายทางชาติพันธุ อยูรวมกันอยางสันติ มีรากฐานทาง
วัฒนธรรมประเพณีแข็งแกรงคงเอกลักษณของตนเองสืบทอดมายาวนานกวา 700 ปรวมถึงภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่หลากหลายสามารถนําไปตอยอดใ หเกิดการใชเชิงพาณิชยที่เปนสากลทั้งยังคง
เอกลักษณที่มีลักษณะพิเศษของตนเองในฐานะแหลงทองเที่ยวมรดกโลก
 ความพรอมดานทรัพยากรการศึกษาและความสามารถในการพัฒนาคุณภาพคน
การจัดการศึกษาของภาคเหนือตอนบนจัดอยูในเกณฑดี มีความพรอมในการ
ฝกอบรม นําวิชาการงานวิจัยและคลังสมองจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีมากและหลากหลายมาใชเพื่อ
เพิ่มศักยภาพดานตางๆ โดยเฉพาะการเกษตร อีกทั้งมีแรงงานฝมือที่ประณีตสําหรับอุตสาหกรรมซึ่ง
ตองใชทักษะเพื่อการผลิตสินคา อาทิ หัตถอุตสาหกรรม สินคาเซรามิก เครื่องเงิน เครื่องเขิน เครื่อง
ถม งานไม งานท อผา เครื่องใชบนโตะอาหาร เครื่องสุขภัณฑ ของขวัญ ของแตงบาน ของชํารวย
ฯลฯ คุณภาพสูงได
 บรรยากาศเหมาะแกการลงทุน
สําหรับนักลงทุน /บริษัทลงทุนตางชาติ ประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือ
ตอนบนไดชื่อวามีบรรยากาศทางสังคมและการเมืองที่ราบรื่นเทียบกับประเทศเพื่อนบาน ผูคนมี
อัธยาศัยดีและตอนรับชาวตางชาติ มีสาธารณูปโภคดานการดํารงชีพและการศึกษาของลูกหลาน
ชาวตางชาติที่มีมาตรฐานสากล มีศักยภาพความเขมแข็งของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน
ชุมชนเขมแข็งในการพัฒนาทองถิ่นและสืบสานวัฒนธรรม มีศาสนาและวัดเปนศูนยรวมจิตใจของ
ประชาชน
1.2 จุดออน
 ดานการเกษตร
- เทคโนโลยีการผลิตและการสงเสริมการเกษตร เกษตรกรสวนใหญยังขาด
ความรูความเขาใจในการผลิตพืชและสัตวที่ถูกตอง เชน ใชพันธพืชที่ไมเหมาะสมตอ
สภาพแวดลอม ไดแก สภาพลุมดอนของพื้นที่ โครงสรางของดิน คุณสมบัติและความเหมาะสมของ
ดิน และสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนปริมาณน้ําในทองที่นั้นๆ การเตรียมดิน การใชปุยและสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืช การปฏิบัติดูแลรักษาอื่นๆ ไมถูกตองไมเหมาะสม ทําใหผลผลิตและคุณภาพ
ของผลผลิตต่ํา การสงเสริมการเกษตรแมจะมีการทําอยูโดยหนวยงานของรัฐ แตก็ยังไมเพียงพอ
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เพราะขาดเจาหนาที่ อุปกรณและงบประมาณ ขาดการสาธิตรูปแบบและวิธีการที่จําเปนตางๆ ที่จะ
สรางความเขาใจใหกับเกษตรกร
- การตลาดและสินเชื่อ เกษตรกรสวนใหญมีปญหาเรื่องตลาดของผลผลิต
เพราะมีตลาดกลางและตลาดซื้อขายลวงหนาจํากัด ทําใหพอคาทองถิ่นและพอคาคนกลางกดราคา
ผลผลิตตลอดเวลา ทําใหราคาผลผลิตขึ้นลงไมแนนอนและขาดการรับประกัน อีกทั้งบางปการผลิต
บางอยางมากเกินไปเนื่องจากมีการเพาะปลูกตามอยางกัน โดยมีหนวยงานไมเพียงพอที่จะใหความ
ชวยเหลือในการคาดการณสภาวะการตลาดรายปหรือรายฤดูกาลใหแกเกษตรกร ปจจุบันเกษตรกร
ยังมีความเปนอยูไมดีนัก และขาดเงินเพื่อลงทุนการเกษตร แมวาปจจุบันจะมีหนวยงานที่ใหสินเชื่อ
เพื่อการเกษตรอยู แตยังมีขอจํากัดหลายทาง เชน เกษตรกรขาดหลักประกันในการกูยืมเงิน อีกทั้ง
สินเชื่อที่มีอยูยังไมเพียงพอ
- แรงงานและคุณภาพของแรงงาน พบวาในปจจุบันแรงงานในครัว เรือน
เกษตรกรสวนใหญจะมีแตแรงงานอายุมากและแรงงานเด็กในวัยเรียน ซึ่งเปนแรงงานคุณภาพต่ํา
ตองจากแรงงานจากภายนอกหรือมีการจาง /เชาเครื่องจักรกลการเกษตรจากเกษตรกรอื่นหรือจาก
พอคาในทองถิ่น ทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยสูงขึ้น สวนแรงงานหนุมสาวทั้งที่มีและไมมี วุฒิ
การศึกษา ซึ่งเปนแรงงานคุณภาพกลับโยกยายจากครอบครัวไปทํางานนอกภาคเกษตรในจังหวัด
หรือเมืองใหญ เนื่องจากใหรายไดและความเปนอยูดีกวาการประกอบอาชีพเกษตร
 ดานหัตถอุตสาหกรรมและแฟชั่น
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและยอมยังขาดแบบ (Design) ขาดนวัตกรรม
(Innovation) เปนของตนเอง เพราะสวนใหญยังคงเปนผูรับจางผลิต ไมมีเครื่องหมายการคา (Brand)
ที่เปนที่ยอมรับในระดับโลกของตนเอง สําหรับ SMEs ที่สามารถออกแบบสินคาเอง ก็ขาดความรู
ความสามารถทางดานการจัดการธุรกิจ โดยเฉพาะความเขาใจและความสามารถในการคิดตนทุน
การผลิตสินคา สงผลตอการตั้งราคาใหเหมาะสมรวมทั้งการตัดราคากันเอง นอกจากนี้ยังขาดความรู
เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมระดับโรงงานและมีปญหาดานความเขาใจเทคโนโลยี คุณภาพ การ
เขาถึงตลาด ขอมูลตลาด ซึ่งมีความสัมพันธกับการออกแบบและนวัตกรรมสินคา รวมถึงขาดความ
เขาใจในความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรและสรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
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 ดานการทองเที่ยว
แมภาคเหนือตอนบนจะเปนแหลงทรัพยากรที่สําคัญของประเทศโดยเฉพาะ
ทรัพยากรน้ํา ปาไม ดิน แตก็มีการรุกล้ํา ทําลายและใชอยางสิ้นเปลือง ขาดกลไกระบบ การจัดการ
เพื่ออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาใชในเชิง
พาณิชย ดานการพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยวยังไมสมบูรณและขาดการมีสวนรวม ขาดการจัดการ
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางเปนระบบ และมีปญหาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
 ความเหลื่อมล้ําของฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
รายไดเฉลี่ยตอหัวของภาคต่ํากวาของประเทศ 1.9 เทา ปญหาความยากจนใน
ภาคเหนือตอนบนยังคงมีอยู
- ฐานการผลิตอุตสาหกรรมกระจุกตัวในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน
ความยากจนในชนบทมีมากกวาเมือง ในป 2543 มีประชากรที่มีรายไดต่ํากวาเสนความยากจนอยูใน
ชนบทรอยละ 13.6 ในขณะที่อยูในเมืองรอยละ 5.2 เทานั้น เมื่อใชเสนความยากจนประชาชนใน
ชนบทจะมีรายไดเทากับ 814 บาทตอคนตอเดือน ในขณะที่เสนความยากจนในเมืองอยูที่ 897 บาท
ตอคนตอเดือน
- โครงสรางประชากรเขาสูภาวะมี ผลกระทบตอสังคมในอนาคต เชน
แรงงาน ภาระการเลี้ยงดู ผูสูงอายุ ขาดแคลนแรงงานทุกระดับ มีการยายถิ่นสูง แรงงานสวนใหญ
พึ่งพิงการเกษตร และแรงงานในภาคนอกเกษตรมีความรูต่ํา เพราะการกระจายการศึกษายังไมทั่วถึง
ทําใหขาดทักษะฝมือแรงงาน และไมเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน
- ตองเรงพัฒนาคนและสังคมคอนขามากทั้งการสรางสถาบันครอบครัวให
มั่นคงอบอุน ชุมชนและองคกรชุมชนที่เขมแข็ง ปรับปรุงดานการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ
สังคม และการพัฒนาการอยูรวมกันในสังคมกลุมประเทศสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยมเศรษฐกิจอยางสันติสุข
 โครงสรางพื้นฐานระบบการคมนาคมขนสง
- โครงขายถนนไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรกๆ ซึ่งใหความสําคัญกับการพัฒนาถนนสายรองและเสนทาง
สายยอยเพื่อเชื่อมโยงกับถนนทางหลวงแผนดินเสนทางสายหลักเขาสูจังหวัด อําเภอ ซึ่งดําเนินการ
ถึงแผนฯ ฉบับที่ 8 เกือบครบถวนตามกําหนดถึงแมสภาพกายภาพทางภูมิศาสตรเปนที่สูงและภูเขา
เปนสวนใหญ อยางไรก็ตามสภาพปริมาณการเดินทางโดยถนนยังคงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมาก
และตอเนื่องดวยสภาพเศรษฐกิจและการคาชายแดนประกอบกับโครงการพัฒนาความรวมมือทาง
เศรษฐกิจในอนุ ภูมิภาคลุมน้ําโขง 6 ประเทศ (GMS) เชื่อมโยงเมียนมาร สสป . ลาว และจีนตอนใต
อาทิ เชียงราย -เชียงตุง -เชียงรุง หรือเชียงราย -หลวงน้าํ ทา -บอเต็น -เชียงรุง การปรับปรุงโครงขาย
ถนนในพื้นที่เพื่อการคมนาคมและขนสงสินคาตองเพิ่มเพื่อรองรับความตองการในอนาคตตอไป
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- โครงขายทางรถไฟ มีเสนทางสําคัญเพียงเสนเดียวคือกรุงเทพฯ -เชียงใหม
ซึ่งนับเปนการขนสงที่มีตนทุนต่ําที่สุดที่สามารถชวยการพัฒนาอยางเหมาะสมสอดคลองกับการ
เติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ จึงมีการเรียกรองสรางทางรถไฟเชื่อมโยงเดนชัย -เชียงราย พรอมสวน
ขยายแมสาย เชี ยงแสน เชียงของ จังหวัดเชียงราย และหวยโกน จังหวัดนาน เขตคาขายชายแดน
ตอเนื่องกับจีนตอนใต เมียนมาร และลาวสืบจากการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง 6 ประเทศ
- เสนทางคมนาคมทางน้ํา ปจจุบันมีสองทาเรือริมโขง ไดแก เชียงของและ
เชียงแสน เชื่อมไปจีนตอนใต กัมพูชา เวียดนาม แตสภาพยังไมสมบูรณทําใหไมสามารถบริการการ
ขนสงสินคาและนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพ
- โครงขายทางอากาศ ปจจุบันภาคเหนือตอนบนมีทาอากาศยาน 8 แหง เปน
ทาอากาศยานนานาชาติ 2 แหง ไดแก เชียงใหมและเชียงราย ทําหนาที่แตกต างกัน โดยทาอากาศ
ยานเชียงใหมเปนศูนยกลางขนสงสินคาและผูโดยสารในระดับภาค ระหวางภาคในประเทศและอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง ขณะที่ทาอากาศยานเชียงรายเปนศูนยขนสงสินคาและผูโดยสารเฉพาะอนุภูมิภาค
และระหวางจุดที่กําหนดรวมกันเทานั้น อยางไรก็ตามจากการพยากรณปริม าณผูโดยสาร ปริมาณ
การจราจร และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ สนามบินเชียงใหมและเชียงรายยังไมสามารถรองรับ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตองมีการปรับปรุงและขยายขีดความสามารถรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจตอไป
 ปญหาดานความเจริญกระจุกตัวภายในชุมชนเมือง
- ขาดการกระจายอุตสาหกรรมแ ละกิจกรรมสนับสนุนไปสูภูมิภาค ขอจํากัด
ดานการพัฒนาขีดความสามารถและขยายจํานวนผูประกอบการในทองถิ่น จําเปนตองเรงเพิ่ม
บทบาทของภาคเอกชนในการรวมลงทุนกับภาครัฐในการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมและการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในครัวเรือน
อุตสาหกรรมชนบท และอุตสาหกรรมชุมชน
- ขาดการกระจายบริการทางการเงินไปสูภูมิภาคและทองถิ่น ควรกําหนดเปน
นโยบายใหสถาบันการเงินแหงใหมสามารถเปดไดเฉพาะภูมิภาค เพิ่มการปรับปรุงระบบสินเชื่อ
ของสถาบันการเงินในครอบคุลมลูกคาผูมีรายไดนอยหรือทุนนอยใหส ามารถดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชนและผูประกอบการรายยอย
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- ขาดการกระจายบริการดานสังคมและการศึกษา ขาดกระจายบริการดาน
การศึกษาและฝกอบรมใหทั่วถึงทุกระดับ ทุกพื้นที่ และทุกกลุมคนทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน รวมทั้งการใชสื่อการสอนที่ใชเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศสมัยใหม และการสงเสริม
การเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรดานการเกษตร ใหสามารถประกอบอาชีพอื่นได เพื่อเพิ่ม
รายไดใหกับครอบครัว
- ขาดการกระจายบริการดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม
ขาดการ
ปรับปรุงการใหบริการสาธารณสุขของรัฐใหมีคุณภาพและเพียงพอกับความตอง การในทองถิ่น
รวมทั้งการจัดสวัสดิการทางสังคมอื่นๆ อาทิ สถานพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก และสวนสาธารณะ
อยางทัว่ ถึง โดยใหชมุ ชนมีสว นรวมในการดูแลและจัดการ
- ขาดการสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ขาดการสรางความตระห นักและความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการบริหาร
จัดการ
 ปญหาเขตแดนและการกระทบกระทั่งกับประเทศเพื่อนบาน
โดยเฉพาะเมียนมารและลาว ภาคเหนือตอนบนมีพรมแดนกับประเทศเพื่อนบาน
ทั้ง 3 ทิศ ทําใหตอง ระมัดระวังทั้งปญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ปญหาแรงงานตางดาว
โรคติดตอ การเปนแหลงพักและเสนทางผานของยาเสพติด ความออนแอดานสังคมมีผลในเรื่องยา
เสพติด เอกลักษณและวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึงปญหาความไมไววางใจของประเทศเพื่อนบาน
ดวยประเทศไทยมีความเจริญทางด านเทคโนโลยี อุตสาหกรรม การทหาร และการคามากกวา
ประเทศเพื่อนบานมาก โดยเฉพาะเมียนมารและลาว ไทยไดเปรียบดุลการคามาตลอด ดังนั้นการทํา
การคาก็ดีหรือการลงทุนรวมกันของชาวไทยกับชาวพมาหรือลาว จึงมักถูกมองวาไทยเอาเปรียบอยู
เสมอเปนประเด็นออนไหวที่อาจนําไปสูความไมไววางใจระหวางกัน
1.3 แนวโนมการพัฒนาภูมิภาค
ภูมิภาคเหนือตอนบนไดรับผลจากแรงกระทบทั้งแรงภายในของแตละจังหวัดใน
ภูมิภาคผสมผสานกับแรงขับเรงจากภายนอกระดับโลก อาทิ การเปดเสรีทางการคา มาตรการ
สิง่ แวดลอม แรงงาน GMOs ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศซึ่งประกอบดวยกรอบความ
รวมมือ AFTA องคกรการคาโลก (World Trade Organization: WTO) สภาพแวดลอมและปจจัยการ
ดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ เงื่อนไขการคาของโลก ขอตกลง
การคา กฎระเบียบและมาตรการระหวางประเทศที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาความรวมมือตลอดจน
ความไมไววางใจระหวางคูคา การเอาเปรียบดานการใชทรัพยากรและการแบงปนผลประโยชนที่ไม
เหมาะสม การแทรกแซงตลาดโดยอางปญหาสิทธิมนุษยชนของแรงงานตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
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ความสัมพันธระหวางประเทศในกลุมอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong SubRegion: GMS) สงผลใหภาคเหนือตอนบนเปนดินแดนเปดที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุนกับประเทศเพื่อนบาน ไดแก เมียนมาร ลาว จีนตอนใต
เหลานี้ลวนสงผลตอโอกาสและการเพิ่มความความสามารถในการแขงขันของภูมิภาค ขณะที่แรง
ขับเรงระดับประเทศ อาทิ นโยบายของรัฐ กรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
9 ครอบคลุมการอนุรักษฟนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
นําไปสูชุมชนและเมืองนาอยู กฎหมายตางๆ ที่จะปรับปรุงและกําหนดตราขึ้นเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุมครองสิ่งแวดลอม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม การ
ใหความรูดานการจัดการสิ่งแวดลอมโดยชุมชน การสรางจิตสํานึกสาธารณชนใหรวมมือดูแล
สิง่ แวดลอม นําไปสูการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความนาอยูและ
ยั่งยืนสืบไป กอปรกับพลวัตรระดับโลกลวนสงกระตุนสงผลใหภูมิภาคเหนือมีการปรับเปลี่ยนไปสู
ภาวะใหมแหงการพัฒนา
 ลักษณะทางสังคม ภาคเหนือตอนบนจะทวีคูณพลังแหงความหลากหลายของคน
ตางเผาพันธุ ชุมชน วัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ สูความเปนศูนยกลางอนุภูมิภาค ทั้งดาน
เศรษฐกิจ การเงิน การคมนาคมขนสง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและระบบสารสนเทศ โดยอาศัย
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและพหุภาคี ภาคเหนือตอนบนจะบูรณาการสูสังคมแหงการ
เรียนรู พึ่งตนเอง เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สามารถปรับตัวไดสอดคลองกับโลกและทองถิ่น สืบทอด
เอกลักษณ วัฒนธรรม ประเพณีลานนา และภูมิปญญาทองถิ่น มีระบบขอมูลที่เชื่อถือได ทันสมัย
เปนพื้นฐานการเรียนรูและพัฒนาตอเนื่อง เปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต เขมแข็ง เอื้ออาทร
เกื้อกูลพึ่งพาตนเอง สามารถดํารงรักษาเอกลักษณของภูมิภาค เปนสังคมที่มีกระบวนการประชาคม
ที่เขมแข็งการเมืองโปรงใส ประชากรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีสวัสดิการสังคมและ
การศึกษาที่มีมาตรฐานทัดเทียมระดับโลก
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การใชประโยชนจากปาไมความสําคัญ
ลดลงเพราะนโยบายปดปาของรัฐบาล ตรงกันขามกับการปลูกปาซึ่งมีความสําคัญสูงขึ้น จังหวัดที่มี
ศักยภาพสูงสุดในการปลูกปา ไดแก เชียงราย แพร พะเยา รองลงมาไดแก นาน ลําปาง ลําพูน ดาน
การฟนฟูบูรณะจัดการปาอนุรักษดําเนินการในจังหวัดที่มีพื้นที่ปาในปจจุบันอุดมสมบูรณไดแก
เชียงใหม แมฮองสอน รองลงมาคือลําปาง เชียงราย พะเยา นาน และแพร จังหวัดที่ยังสามารถพัฒนา
แหลงน้ําผิวดินไดดี ไดแก แมฮองสอน รองลงมาไดแก เชียงราย แพร ขณะที่เชียงใหม เชียงราย
ลําปาง ลําพูน และแพร มีศักยภาพในการพัฒนาใชแหลงน้ําใตดิน ดานแหลงแร ลําปางเปนจังหวัดที่
อุดมสมบูรณที่สุดซึ่งมีการพัฒนามาใชมากแลว ถัดมาคือเชียงใหม พะเยา ลําพูน แตจากสภาพการณ
ในอดีตจนถึงปจจุบันมีแนวโนมวาทรัพยากรปาไมและแหลงน้ําซึ่งเปนทรัพยากรหลักจะเสื่อม
โทรมลง แนวโนมการใชประโยชนจากที่ดินในที่สูงเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ดินในที่สูงถูกบุกรุกเพื่อ
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การยังชีพของชุมชนดั้งเดิมเผาตางๆ บนที่สู งของภาค เนื่องจากการขยายตัวของประชากรและ
การเกษตรเชิงพาณิชย ทําใหชุมชนพื้นราบขาดแคลนพื้นที่ทํากินจึงบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อขยายที่ทํากิน
และผลิตพืชเชิงพาณิชยหรือประกอบกิจการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเกษตรซึ่งเปนการทําลาย
ทรัพยากรปาไมและตนน้ําลําธารของภาคเหนือตอนบน
 ทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อตอการทองเที่ยว โดยอาศัยฐานความหลากหลายและ
สวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ ผนวกกับการยกระดับมาตรฐานแหลงทองเที่ยวและการบริการ
พื้นฐานสามารถนําภาคเหนือตอนบนสูโอกาสดานการสงเสริมการทองเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ
เชิงนิเวศ และการทองเที่ ยวเพื่อสุขภาพไดดวย อีกทั้งเปดโอกาสพัฒนาการทองเที่ยวสูระดับสากล
เปนประตูของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง สามารถเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกับประเทศในอนุภูมิภาคให
เปนวงจรทองเที่ยวยกระดับอนุภาคไดดวย
 เศรษฐกิจการคา ของภาคเหนือตอนบนจะประสานสอดคลองกับโลก
เปน
เศรษฐ กิจระบบเปดที่ปราศจากการกีดกันผูกขาด ลดการพึ่งพาจากภายนอก
พึ่งตนเองทั้งดาน
วัตถุดิบ ทุน การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสารสนเทศ เปนระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย
มุงเนนความรวมมือและความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศกับกลุมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
เมียนมาร สสป. ลาว และจีนตอนใต เพื่อมุงเสริมสรางประสิทธิภาพและพึ่งพาเศรษฐกิจในอนุภาค
เดียวกันและระหวางประเทศสมาชิกดวยกัน มีแนวโนมการขยายตัวทางการคาและการบริการการ
ทองเทีย่ วเปนสวนใหญ สวนดานอุตสาหกรรมจะเนนอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง
กระจายสูชนบท เชื่อมโยงเปน เครือขายอุตสาหกรรม รับชวงการผลิต โดยกระจายชิ้นงานไปสู
ชุมชนตางๆ ในชนบท รวมถึงอุตสาหกรรมบริการที่สนับสนุนการทองเที่ยว อาทิ อุตสาหกรรมผลิต
ของชํารวย ของที่ระลึก หัตถกรรม เครื่องประดับประเภทอัญมณี สําหรับอุตสาหกรรมที่ใช
เทคโนโลยีสูงและมีมูลคาเพิ่มสูงในจัง หวัดใหญ โดยอาศัยฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน
อาทิ กระเปาหนัง รองเทา ของเด็กเลน อิเล็กทรอนิกส เสื้อผาคุณภาพสูง แตควรใหความสําคัญตอ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมมากขึ้น รักษาฟนฟูสิ่งแวดลอม โดยเนนโครงการลงทุนที่เปนประโยชน
กับพื้นที่และลดชองวางของควา มแตกตางระหวางเมืองกับชนบทนอกภาคเกษตรกับภาคเกษตร
ลดความเจริญที่กระจุกตัวในเมืองใหญเพื่อใหมีการกระจายออกสูชนบทมากขึ้น รวมถึงการจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษขนาดยอมตามชายแดนที่สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานมาก
ใชวัตถุ ดิบจากประเทศเพื่อนบาน และอุตสาหกรรมการใหบริการบรรจุและคัดคุณภาพสินคา
คลังสินคา การรีเอ็กซปอรต คาดวาในอีก 5 ปขางหนา ภาคเหนือตอนบนจะเปนศูนยกลาง
การทองเที่ยว การคาการเงิน การลงทุน การคมนาคมขนสง และแหลงวัตถุดิบดานการผลิต
ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเปน "คลังอาหารของโลก"

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-33-

 แนวโนมอนาคตการลงทุน

ขอตกลงของกลุมประเทศ GMS เพื่อใหมี
การเคลื่อนยายแรงงานโดยเสรี นําไปสูการจัดตั้งเขตการลงทุนพิเศษ เชน GTZ และ FTZ เอื้อสูการ
กําหนดพื้นที่เปาหมายและประเภทโครงการลงทุนที่สนับ สนุนศักยภาพการพัฒนา
โดย
มุงใหเกิดการเชื่อมโยงและเกื้อกูลกันในระหวางพื้นที่ในประเทศและระหวางประเทศ เชน กําหนด
พื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายเปนพื้นที่เปาหมายโครงการลงทุนที่ใชวัตถุดิบหรือสินคาปฐมภูมิจาก
ประเทศเพื่อนบาน เพื่อผลิตและสงต อใหกับเชียงใหมและลําพูนซึ่งเปนพื้นที่เปาหมายโครงการ
ลงทุนอุตสาหกรรมในระดับที่สูงขึ้นและมุงสงออกตลาดตางประเทศ
โดยภาคเอกชนจะมีการ
รวมมือและมีบทบาทนําในดานการลงทุนในลักษณะสงเสริมซึ่งกันและกันเพื่อสราง ขอไดเปรียบ
การแขงขันในตลาดโลก โดยจะมีการเลือกและเ นนคุณภาพของโครงการมากขึ้น โครงการที่มี
แนวโนมในการลงทุนในภูมิภาค ไดแก การลงทุนในอุตสาหกรรมทองเที่ยว การผลิตเครื่องอุปโภค
บริโภคในชีวิตประจําวัน การผลิตจัดหาวัสดุอุปกรณกอสรางปอนสูประเทศเพื่อนบานที่กําลังบูรณะ
พัฒนาประเทศในทุกดาน โดยเฉพาะสาธารณูปโภคพื้ นฐาน การลงทุนในกิจการดานพลังงาน และ
อุตสาหกรรมเบา เชน การทอผา ผลิตรองเทา เสื้อผาสําเร็จรูป การประกอบเครื่องใชไฟฟา เซรามิกส
เครื่องแกว เจียระไนเพชรพลอย เปนตน
 แนวโนมการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
สาขาการเกษตรนับเปนสาขาที่มีความสําคัญและมีศักยภาพสูงสุด
ประกอบดวยการสงเสริมการผลิตพืชเพื่อการสงออก ไดแก ขาวคุณภาพดีเชนขาวหอมมะลิ ลิ้นจี่
ลําไย การสงเสริมการผลิตพืชเพื่อทดแทนการนําเขา เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตวและถั่วเหลือง การเพิ่ม
ผลผลิตพืชพักเพื่อขายภายในประเทศ และเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการเกษตรซึ่งจะชวยเพิ่ม มูลคา
ผลผลิตการเกษตร การพัฒนาการเกษตรโดยคํานึงถึงการลดปญหาการบุกรุกปาไมและการทําลาย
สิ่งแวดลอม เชน การปลูกพืชในที่สูง การลดการใชสารเคมีสูการเกษตรแบบอินทรีย การสงเสริม
ดานการใชสารเคมีใหถูกวิธี การอนุรักษดิน การกําหนดเขตการปลูกพืชและการพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร เปนตน
อุตสาหกรรม การคาและการลงทุน มีศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม การพัฒนาเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม /นิคมอุตสาหกรรม สวนเกษตร สวนปาเศรษฐกิจ ตลาดชายแดน ดาน
พรมแดน สถานีพกั และขนสงสินคากลอง สถานีขนสงสินคากลองโดยรถไฟ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน ศูนยแสดงผลิตผล /ผลิตภัณฑจังหวัดเพื่อสงเสริมการคา เปนตน รวมถึงการพัฒนา
ภาคเหนือตอนบนใหเปนศูนยกลางการคา การลงทุนและอุตสาหกรรมการเกษตรของอนุภูมิภาค
เชื่อมโยงกับกลุมประเทศสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ
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- สาขาการบริการการทองเที่ยว สถานการณปจจุบันจังหวัดเชียงใหมถึงพรอม
ที่สุดดานการทองเที่ยว สาธารณูปโภคและบริการตางๆ รองลงมาไดแก เชียงราย ลําปาง ลําพูน
แมฮองสอน ดังนั้นเชียงใหมและเชียงรายจึงมีศักยภาพในการพัฒนาการทองเที่ยวเปนศูนยกลางการ
บริการ และก ารทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ซึ่งมีจังหวัดแมฮองสอนเปนจุดขาย สามารถจัดเสนทาง
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษเปนวงรอบ (Eco-Tourism Loop) เชื่อมโยงกับพื้นที่เชิงอนุรักษของจังหวัด
อื่น รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิม ซึ่งมีทั้งประเภทธรรมชา ติ ประวัติศาสตร
โบราณสถานและศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดตางๆ และการพัฒนาการทองเที่ยวผานแดนไปยัง
ประเทศเพื่อนบานกลุมสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศจีนตอนใตใหเชื่อมโยง
กันไดอยางเปนระบบ โดยสรางเสนหใหกับภูมิภาคเชื้อชวนนักทองเที่ยวทั้งในและ ตางประเทศให
มาเที่ยวชม เอื้อตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว จากอดีตหลายรอยปของอาณาจักรลานนา ผสมผสาน
กับรองรอยอารยธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่เปนเอกลักษณ
ทั้งมีความพรอมดานบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และดานบุคลากรการทองเที่ยว
หากมี
การฟนฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมลานนาและภูมิปญญาทองถิ่นอยางตอเนื่อง ปรับใชนวัตกรรมให
สอดคลองกับวัฒนธรรม มีสิทธิบัตรภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดกลไกประสานใหความรูและ
ประชาสัมพันธ ศักยภาพดานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตดังกลาวนี้จะนําภูมิ ภาคเหนือสูการขยาย
โครงขายการทองเที่ยวและบริการเชื่อมโยงกับเพื่อนบาน เนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อสุขภาพ
โดยชุมชนมีสว นรวม สงเสริมเปนเขตปลอดภาษีและปลอดวีซา และเพิ่มมาตรการความปลอดภัย
ของนักทองเที่ยว เปนโอกาสการพัฒนาการทองเที่ยวสูระดับสากล สามารถเชื่อมโยงแหลง
ทองเที่ยวและมีโอกาสเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและศูนยสงเสริมสุขภาพระดับ
อนุภูมิภาคได
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2. มิติรายจังหวัด : เชียงใหม
2.1 จุดแข็ง
ทั้งดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เกษตร เชียงใหมเปนจังหวัดที่มีความไดเปรียบสูง
ที่สุดในภู มิภาคเหนือตอนบน รวมถึงภาคเหนือทั้งหมดดวย ในแงของการเปนศูนยกลางการลงทุน
การคาและการขนสงของภาคเหนือตอนบน ทั้งสินคาอุปโภคบริโภคและสินคาอุตสาหกรรมเกษตร
การลงทุนที่สําคัญยังไดแกดานอุตสาหกรรมการทองเที่ยว สําหรับสาขาอุตสาหกรรมโดยรวม
เชียงใหมจดั เปนจังหวั ดที่มีศักยภาพลําดับที่สองรองจากลําพูน อุตสาหกรรมสําคัญไดแก
อุตสาหกรรมการเกษตร และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังมีจุดแข็งในสาขาสําคัญ
ไดแก การผลิต การกอสราง การคมนาคมขนสง การขายสงขายปลีก การธนาคาร การประกันภัย
และการบริการรวมการทองเที่ยว โดยมีอัตราการเติบโตในสาขาตางๆ ตอเนื่องสม่ําเสมอตลอด ทั้งนี้
เพราะเชียงใหมมีตําแหนงที่ตั้งเหมาะสมในฐานะศูนยกลางของภาคเหนือตอนบน
2.2 จุดออน
 ปญหาการเติบโตทางเศรษฐกิจ อยูที่การขาดการวางแผนที่ดีดานผังเมือง การใช
ที่ดินและการเจริญเปนแถบไปตามทางหลวงสายที่ออกจากอําเภ อเมือง ทําใหมีประชากรจํานวน
มากอาศัยอยูตามเสนทางเหลานี้พรอมทั้งยานพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมขนาดยอม ทําใหเกิด
ปญหาดานการจราจร ซึ่งนอกจากจะแออัดในตัวเมืองยังทําใหเกิดความไมคลองตัวตามทางหลวง
ทําใหราคาที่ดินในอําเภอตางๆ สูงขึ้นเกินความจริง มีการซื้อที่ดิน เก็งกําไรมาก ซึ่งเมื่อเกิดภาวะ
เศรษฐกิจทําใหเกิดความซบเซารุนแรงเชนกัน มีการเอารัดเอาเปรียบทางการคา ชองวางระหวาง
ผูมีรายไดสูงและรายไดนอยมาก เกิดการยายเขาของแรงงานจากแหลงอื่น ความเติบโตยังนํามาซึ่ง
ความเสื่อมโทรมทางสังคมและปญหาดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอม น้ําเสีย ขยะมูลฝอย นําสูชุมชน
แออัด มลภาวะตางๆ
 ปญหาสําคัญดานเกษตร แตยังคงมีปญหา อาทิ ตนทุนการผลิตสูง เพราะตองใช
ทั้งปุยและสารปราบศัตรูพืชแตราคารับซื้อต่ํา ปญหาการใชปุยและสารเคมีเกษตรซึ่งกระทบตอ
สุขภาพของเกษตรกรโดยตรง และกระทบตอการปนเ ปอ นของดินและน้าํ ดวยซึง่ นับวันจะทวีความ
รุนแรงขึ้น การใชวิธีการชีวภาพยังไดผลนอย ปญหาขาดการสงเสริมและขาดบุคลากรใน
การสงเสริมการเกษตรทําใหการปฏิบัติงานไมทั่วถึง ประกอบกับการขาดการประสานงานของ
หนวยงานตางๆ แมจะอยูใ นกระทรวงเดียวกัน ทําให เกิดการซับซอนควรมีบูรณาการใหมาก ปญหา
การขาดอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมตอเนื่องสนับสนุนที่จะรองรับสินคาเกษตรอยาง
เพียงพอ ดังนั้นการทําการเกษตรแบบครบวงจรสําหรับพืชอุตสาหกรรมจึงมีความสําคัญ ปจจุบันยัง
ขาดการสงเสริมเรื่องฟารมขอตกลงแกเกษตรกรอยางเปนรูปธ รรม ทําใหเกษตรกรอยูรอดยาก
เกษตรกรรวมถึงชนกลุมนอยขาดความรูความเขาใจในเทคโนโลยีสมัยใหม ตั้งแตการปลูกไปจนถึง
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การเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว สํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานระดับอําเภอมี
งบประมาณในการดําเนินการฝกอบรมนอย ไมสามารถจัดกลุมเกษตรและจัดการ อบรมเกษตรใหมี
ความรูและความเขาใจมากขึ้นได ราคาผลผลิตการเกษตรที่คอนขางสูง อุตสาหกรรมเกษตร
แบงเปนระดับครัวเรือน และโรงงานขนาดยอม /ใหญ ในระดับครัวเรือนขาดการจัดรูปแบบที่
เหมาะสมขาดการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อทําใหคุณภาพสินคาเปนที่ยอมรับ รวมถึงบรรจุภัณฑที่
มั่นคงแข็งแรงสวยงาม สวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม /ใหญ มีปญหาการทําสัญญาแบบฟารม
ขอตกลงกับเกษตรกร ทําใหการจัดหาวัตถุดิบปริมาณไมเพียงพอสม่ําเสมอ
คุณภาพยังไมได
มาตรฐานเพราะขาดการคัดขนาดและควบคุมคุณภาพ ปญหาการปนเปอนสารปราบศัตรูพืช และ
ปญหาการขาดแคลนแรงงานราคาถูก เปนตน
 ปญหาคนและสังคม เชียงใหมมีประชากรสูงสุดในภาคเหนือตอนบน รายได
ประชากรกระจายตัวสูง ปญหาดานประชากรคือการโยกยายของประชากรรวมถึงแรงงานตางดาวที่
ลักลอบเขาเมืองทําใหเกิดความแออัดสูงในเขตเทศบาลและชุมชนหลัก เปนปญหาสังคมที่สําคัญ
ทางหนึง่ สภาพการศึกษาและดานสาธารณสุขของเชียงใหมดีที่สุดในภูมิภาค ปญหาสาธารณสุขใน
ชุมชนเมือง สวนใหญเกิดจากสภาวะสิ่งแวดลอมที่ไมดี เชน ปญหาขยะมูลฝอย มูลภาวะ ฝุนควัน
อากาศพิษ น้ําเสีย ทั้งจากชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็ก /ใหญ นอกจากนี้เชียงใหมมี
อัตราการติดโรคเอดสสูงมากและระบาดไปยังชุมชนชาวเขาดวย
 ปญหาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากปญหาสิ่งแวดลอมขยะมูลฝอย
ในเมืองที่กระทบตอการทองเที่ยวแลว ปญหารองลงมาคือการทําเกษตรในที่สูงและที่ลาดเชิงเขา
ทําใหเกิดการกัดเซาะหนาดิน สูญเสียความสมบูรณของดิน กา รใชสารปราบศัตรูพืชทําใหเกิดการ
ปนเปอนดินและน้ํามีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค การทองเที่ยวมีสวน
ทําใหเกิดการทําลายทรัพยากรปาไมและสัตวปาโดยทั้งนักทองเที่ยวและผูประกอบธุรกิจบริการ
ตางๆ รวมถึงการนําไมมาทําเฟอรนิเจอรและแกะสลักเปนสินคา ของฝากของที่ระลึก ทรัพยากร
แหลงน้ํา แมเชียงใหมจะมีโครงการอางเก็บน้ําแมงัดสมบูรณชล แมกวงอุดมธราคา และโครงการ
ชลประทานแมแตง แตยังไมเพียงพอตอการบริการสูพื้นที่เกษตรโดยเฉพาะฤดูแลง อีกทั้งคลองและ
อาคารชลประทานชํารุดทรุดโทรมลงทําใหประสิทธิภาพการสงน้ําลดลง
สูญเสียน้ํามาเกินไป
จําเปนตองมีการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กเพิ่มขึ้นใหมากที่สุดในบริเวณการเกษตรที่
ขาดน้ํา โดยไมทําลายทรัพยากรสิ่งแวดลอมมากเกินไป อีกทั้งสงเสริมการปลูกพืชที่ใชน้ํานอย
อีกทั้งรณรงคใหมีการใชน้ําอยางประหยัดในทุกกิจกรรม เพื่อลดปญหาการขาดแคลนน้ําในอนาคต
อันใกล ดานทรัพยากรแหลงแร การพัฒนานํามาใชในหลายกรณียังทําใหเกิดปญหาการตัดไมทําลาย
ปา จึงตองพิจารณาการดําเนินการฟนฟูบูรณะปาไมหลังการทําเหมืองขุดแรแลว
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 ปญหาดานการทองเที่ยวและบริการ แมเชียงใหมจะมีความไดเปรียบจังห วัดอื่น

ดานการทองเที่ยว ทั้งแหลงทองเที่ยวที่หลากหลายและการอํานวยความสะดวกตางๆ แตยังคงมี
ปญหาหลายประการ อาทิ การชํารุดทรุดโทรมของแหลงทองเที่ยวเดิม ขาดการบํารุงรักษาบูรณะ
ฟนฟู ขาดการปรับปรุงสภาพของแหลงทองเที่ยวตามศักยภาพของแตละแหง เชนการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษในอุทยานแหงชาติ ปญหาดานการประชาสัมพันธและจัดทําขอมูลขาวสารการทองเที่ยว
ปญหาการจราจรในเขตเทศบาลและชุมชนเมือง ปญหาการขาดแคลนระบบขนสงมวลชนในชุมชน
เมืองที่สําคัญ ปญหาของผูจัดบริการทองเที่ยวที่มุงดานการคามากกวาการใหบริการที่ หลากหลาย
และมีคุณภาพแกนักทองเที่ยว รวมถึงการเอาเปรียบนักทองเที่ยวของผูใหบริการการทองเที่ยว
ปญหาการไมพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมที่มีศักยภาพ การไมจัดเสนทางการทองเที่ยวที่มี
ความหลากหลายไปยังจังหวัดใกลเคียงทั่วถึง ตลอดจนปญหาความปลอดภัยของนักทองเที่ยว
 ปญหาดานสาธารณูปโภค ทางถนนแมวาโครงขายทางหลวงเหลานี้จะมีอยูมาก
ก็ตาม แตเนือ่ งจากมีชมุ ชนหนาแนนและยานพาณิชยกรรมเจริญเติบโตตามแนวถนนเหลานี้
อยางมากทําใหเกิดปญหาจราจรติดขัดจึงจําเปนตองขยายชองทางจราจร จัดการจราจร และ ระบบ
ขนสงมวลชนเพื่อลดปริมาณการจราจรที่เกิดจากการใชรถโดยสารขนาดเล็ก
ทางรถไฟ
ยังขาดแคลนจํานวนบริการในชวงฤดูทองเที่ยวและเทศกาลตางๆ ทางอากาศ ปญหาคือความไม
เพียงพอของเที่ยวบินไปแมฮองสอน ขาดแคลนเที่ยวบินชวงฤดูทองเที่ยว สาธารณูปโภค ขาดระบบ
รวบรวมการบําบัดน้ําเสียรวมถึงการขยายตัวทันตอการเติบโตของเมือง การจัดการขยะมูลฝอย ควร
มีการแบงเขต แบงกลุมชุมชนแลวทําการกําจัดขยะมูลฝอยรวมกัน
2.3 แนวโนมการพัฒนา
เชียงใหมมีความสําคัญมากตอการพัฒนาของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน จาก
ความไดเปรียบดานที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่อยูใกลกับชายแดน เสนทางคมนาคมสะดวก สามารถอาศัย
วัตถุดิบทั้งจากภายในและประเทศเพื่อนบานในการประกอบอุตสาหกรรมตางๆ หลากประเภท
หลายสาขาเศรษฐกิจ อาทิ การเกษตร อุตสาหกรรม การกอสราง คมนาคมขนสง การคา
การธนาคาร และบริการการท องเที่ยว ที่ชวยเพิ่มโอกาสในการเปนแหลงรายไดใหกับประเทศ
รวมถึงศักยภาพทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพหลายแหง
ทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดทั้งความเปนศูนยกลางทางการศึกษาและฝกอบรมของภาคและประเทศ
เพื่อนบาน ซึ่งหากการคมนาคมสะดวกขึ้นนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบานจะมีโอกาสเดินทางเขามา
ใชบริการมากขึ้น อีกทั้งผลกระทบจากปจจัยภายนอกกลุมประเทศ GMS คาดวาเมื่อจีนมีความพรอม
ดานการทองเทีย่ ว การอํานวยความสะดวกดวยระเบียบวิธผี า นแดน การเปดรับนักทองเทีย่ วจีนโดย
เครื่องบิน รวมถึงขนสงสินคาเทคโ นโลยีสูงขนาดเล็กคุณภาพดี จะมีมากขึ้นและมีผลดีตอสภาพ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-38-

เศรษฐกิจของเชียงใหมและจังหวัดภาคเหนือตอนบนดวย เชียงใหมมีศักยภาพและโอกาสของความ
เปนศูนยกลางในดานตางๆ ไดแก
 ศูนยกลางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีสูง และอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี
 ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปผัก ผลไม และอาหารสัตว
 ศูนยกลางการศึกษาและวิจัย
 ศูนยกลางการขนสงทางอากาศกับประเทศเพื่อนบาน
 ศูนยกลางการสื่อสารและโทรคมนาคม
 ศูนยกลางการเงินและการธนาคารเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน
 ศูนยกลางการทองเที่ยวของภูมิภาค
นอกเหนือจากศูนยกลางดานตางๆ ดังกลาวแลว เชียงใหม ยังมีแนวโนมในการพัฒนา
ตามสาขาอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
 อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีการเพาะปลูก
และเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรที่สําคัญ สงผลใหอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป เชนมันฝรั่งทอด หรือ
การทําซอสจากถั่วเหลือง หรือบรรจุภัณฑ สําหรับอุตสาหกรรมเหลานี้ มีแนวโนมขยายตัวตาม
 อุตสาหกรรมทองเที่ยว เนื่องจากเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับ
นานาชาติ และมีพรมแดนติดกับพมาทําใหมีนักทองเที่ยวหลั่งไหลเขาไปเยี่ยมเยียนอย างตอเนือ่ ง
และคาดวาจะสงผลใหอุตสาหกรรมบริการที่ตอเนื่องจากภาคการทองเที่ยวขยายตัวตาม
เชน
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มและขายของที่ระลึกที่เปนงานฝมือ เชน กระดาษสา
เครื่องปนดินเผา เปนตน
 เมืองศูนยกลางดานสุขภาพแหงเอเชีย พัฒนาสูโครงการศูนยสุขภา พครบวงจร
ดวยศูนยแพทยทางเลือก (Alternative Medical Center) สปา กีฬา การบําบัดฟนฟู สันทนาการ การ
รักษาพยาบาล อาหารอินทรีย สอดรับกระแสการพัฒนาไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพ ระดับเวิลด
คลาส ตามนโยบายของรัฐบาล
 เมืองศูนยกลางศิลปหัตถกรรม ภายใตความรวมมือของกลุ ม NOHMEX
(Northern Handicrafts Manufacturers and Exporters Association) รวมกับศูนยสงเสริมการสงออก
ภาคเหนือและสภาพัฒน ดวยแนวคิดการพัฒนา 4 ยุทธศาสตรหลัก (1) การจัดตั้งศูนยบริการการ
ออกแบบหัตถกรรมภาคเหนือ (CDSC : Craft Design Service Center) ใหเปนศูน ยกลางเนื่องจาก
ภาคเหนือเปนแหลงรวม งานหัตถกรรมสําคัญของประเทศ (2) เนนเสริมสรางเอกลักษณ "ลานนา
เทรนด " (Lanna Trend) มุงสรางเทรนดของตัวเองขึ้นมาเปนการเฉพาะ (3) เนนใหภาคเหนือเปน
แหลงรวมของผูผลิตงานหัตถกรรม หรือเปน City of Craftsmanship ที่เนนพั ฒนาบุคลากรดาน
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หัตถกรรมตอเนื่อง (4) เนนจัดกลุมสินคาหัตถกรรมเปนแหลงรวมเปนศูนยกลางการแขงขันของ
สินคาหัตถกรรมของภาคเหนือและระดับประเทศ
3. มิติรายจังหวัด : เชียงราย
3.1 จุดแข็ง
สาขาทางเศรษฐกิจที่สําคัญของเชียงราย ไดแก การเกษตร (เพาะปลูก ) คมนาคม
ขนสง ขายสง ขายปลีก และการบริการในขณะที่เปนจังหวัดใหญมีประชากรเปนอันดับ 2 ของ
ภูมิภาครองจากเชียงใหม มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมเปนอันดับที่ 3 รองจากลําพูนและเชียงใหม
เชียงรายมีความสําคัญดานการพัฒนาอุตสาหกรรมเปนอันดับ 4 รองจากลําพูน เชียงใหม ลําปาง เมื่อ
พิจารณาศักยภาพข องการทองเที่ยว เชียงรายอยูกลุมที่ 2 รวมกับลําปาง เปนรองเชียงใหมเทานั้น
แสดงวามีการพัฒนาการทองเที่ยวมากพอควร มีแหลงทองเที่ยวมากทั้งประเภทธรรมชาติและ
ประวัตศิ าสตรวฒ
ั นธรรม
3.2 จุดออน
 ปญหาเศรษฐกิจ เชียงรายมีความแตกตางของรายไดระหวางประชากรมาก เมื่อ
เทียบกับเชียงใหมและลําปาง เชียงรายมีสภาพเศรษฐกิจสาขาอุตสาหกรรม การธนาคาร การประกัน
ดอยกวา แมดานการเกษตรจะมีผลผลิตสินคาหลายอยางปริมาณมาก แตวามีโรงงานอุตสาหกรรม
รองรับนอย ทําใหการเพิ่มมูลคาของสินคาเกษตรภายในจังหวัดมีนอย ตองสงเขาโรงงาน
อุตสาหกรรมในเชียงใหมและลําพูนเปนตน เพราะขอดอยทางดานที่ตั้งและความไมแนใจในการคา
การลงทุนในเชียงราย การคาในเชียงรายนอกจากเปนการคาภายในและตางจังหวัด ยังเปนการคากับ
ประเทศเพื่อนบานไดแก เมียนมาร ลาวและจีนตอนใต การคากับเมียนมารและลาว ไดเปรียบแตกับ
จีนมัก เสียเปรียบดุลการคาเสมอ รวมถึงปญหาการกีดกันสินคาไทยและกฎระเบียบนโยบายที่ไม
แนนอนของเมียนมารและลาว
 ปญหาเกษตร เชียงรายทําการปลูกพืชผักหลายชนิด แตมีอุตสาหกรรมการเกษตร
ที่จะรองรับผลผลิตการเกษตรของจังหวัดไดนอยจึงตองขายสดหรือสงไปเปนวัตถุดิบในการแปรรูป
ในจังหวัดอื่น โดยเฉพาะเชียงใหม ลําพูน ลําปาง ทําใหเปนการเพิ่มตนทุนผลผลิตเกษตร ราคา
พืชผลแปรผันมากและมักขึ้นอยูกับผูรับซื้อ รวมทั้งระบบตลาดสินคาเกษตรขาดการพัฒนาการ
กระจายและสรางความรูความเขาใจที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําระบบเกษตรหรือฟารมขอตกลง
(contract farming) สาเหตุมาจากทั้งเกษตรกรและบริษัทผูสงเสริมตางไมรักษาสัญญา อาทิ
เกษตรกรปลอมปนสินคา บริษัทผูสงเสริมเอาเปรียบกดราคา มีการใชสารเคมีรวมปุยและสารปราบ
ศัตรูพืชมาก การสงเสริมการเกษตรดวยวิธีควบคุมและวิธีทางชีวภาพยังไดผลนอย เกษตรกร
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ตองการแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยเร็ว ขาดงบประมาณดานงานสงเสริมการเกษตร เชน การจัดทํา
แปลงสาธิตและการนําผลวิจัยที่พิสูจนวาไดผลดีแลวมาสงเสริม เปนตน
 ปญหาอุตสาหกรรมการคาการลงทุน เชียงรายเปนจังหวัดใหญเมื่อเทียบกับ
ลําพูนและลําปาง แตการพัฒนาอุตสาหกรรมยังสูจังหวัดทั้งส องไมได และยังเปนรองเชียงใหมอีก
ดวย อุตสาหกรรมเกษตรที่เชียงรายยังพัฒนาไมมากแมจะมีผลผลิตสินคาเกษตรมากก็ตาม ปญหา
สําคัญอยางหนึ่งอาจเปนเพราะเชียงรายไมใชศูนยกลางการคมนาคมของภาคที่จะเปนจุดรับซื้อ
วัตถุดิบจากจังหวัดใกลเคียงหรือเปนจุดสงสินคาที่ผลิตแลวออกไปมากในจังหวัดอืน่ ๆ
 ปญหาคนและสังคม เชียงรายมีอัตราสวนของประชากรในพื้นที่สูงและชนกลุม
นอยสูง คิดเปนลําดับ 5 ของภาค มีเขตเชื่อมตอกับเมียนมารและลาว ดังนั้นทําใหมีแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบานลักลอบเขามาทํางานในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมมาก สภาพการศึกษ า
โดยรวมของเชียงรายไมคอยดีนัก มีพื้นที่เขาถึงยากหรือเปนที่อยูของชาวเขามีครูเขาไปสอนนอย
สภาพทางสาธารณสุขโดยรวมอยูในระดับต่ําเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในภูมิภาค
 ปญหาสิ่งแวดลอมทรัพยากร เชียงรายมีความจําเปนตองบริหารจัดการปาใน
พื้นที่ตนน้ําลําธารและปาอนุรักษ เชียงรายเปนจังหวัดที่มีการปลูกพืชมาก มีการใชปุยและสารปราบ
ศัตรูพืชมากทําใหเกิดการปนเปอนในน้ําและดินเปนสิ่งที่จะตองใหความสนใจแกไขปญหา
เนื่องจากพื้นที่ที่เกิดการปนเปอนอยูในบริเวณตนน้ําลําธาร รวมถึงการกอสรางระบบกําจัดขยะมูล
ฝอยและระบบบําบัดน้ําเสียทัง้ ในเขตชุมชน และระดับจังหวัดดวย
 ปญหาดานการทองเที่ยวและบริการ สถานที่ทองเที่ยวหลายแหลงเสื่อมโทรมลง
บางแหงเขาถึงลําบาก การจัดการทองเที่ยวยังจําเปนตองปรับปรุงแกไข รวมถึงการจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวก เชน ปายบอกขอมูลการทองเที่ยว หองน้ําและสวม กา รจัดทางเดินปาและการควบคุม
ปญหาการตัดไมทําลายปา และการทําใหสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง
 ปญหาดานสาธารณูปโภค ถนนจํานวนมากยังตองไดการปรับปรุงแกไขทั้งถนน
รอบนอกในเขตชุมชน และผานจุดทองเที่ยวสําคัญ การเดินทางทางอากาศ แมวาสนามบินเชียงราย
จะไดรับการพัฒนาเปนสน ามบินนานาชาติแลวก็ตาม แตยังคงมีปญหาดานความสนใจของการใช
บริการของเที่ยวบินระหวางประเทศ การเดินทางทางน้ํา ปจจุบันทาเทียบเรือที่เชียงแสนและเชียง
ของจําเปนตองไดรับการปรับปรุงใหอยูในสภาพที่ใชงานได การเดินทางทางรถไฟ มีการศึกษาเพื่อ
กอสรางเสนทางเดนชัย อุตรดิตถ – เชียงราย แบบระบบสราง -ดําเนินการ-เปนเจาของ ระบบประปา
ในเขตเมืองมีการบริการเพียงพอแตตองปรับปรุงระบบและขยายสูชุมชนใกลเคียง
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3.3 แนวโนมการพัฒนา
เชียงรายเปนหนึ่งใน 4 จังหวัดกลุมศูนยกลางความเจริญของภาค มีการพัฒนาหลาย
ดานรวมกับเชียงใหม ลําพูน และลําปาง โดยเฉพาะดานการคมนาคม การคา การทองเที่ยวผานแดน
และถือเปนเมืองศูนยกลางเศรษฐกิจหลักของชายแดนภาคเหนือตอนบนที่ติดตอกับเมียนมาร และ
ลาว ซึ่งเปาหมายสําคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเชียงรายภายใตความรวมมือทางเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศ GMS คือพัฒนาให เชียงรายเปนศูนยกลางดานตางๆ ที่สอดคลองและสนับสนุน
การพัฒนาเชียงใหม โดยเฉพาะการเปนฐานการผลิตของอุตสาหกรรมประกอบการและ
อุตสาหกรรมแปรรูปที่ใชวัตถุดิบทั้งจากภายในและประเทศเพื่อนบาน การคาขายและการทองเที่ยว
ตามแนวชายแดนที่เปนกิจกรรมเศรษฐกิ จสําคัญของจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอแมสาย
เชียงแสนเชียงของ ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาความรวมมือของกลุมประเทศ GMS
นอกจากนี้ผลกระทบจากปจจัยภายนอกกลุมประเทศ GMS เชียงรายเปนเขตติดตอกับเมียนมาร ลาว
และจีนตอนใต ประเทศทั้งสามเปนคูคาที่มีศักยภาพ และหากประเทศทั้งสามมีความพรอมในการคา
ขายและทองเที่ยวตางแดนแลว ก็จะเปนการกระตุนการคาและการทองเที่ยวผานแดนกับเชียงราย
มากยิ่งขึ้น สงผลดีตอเศรษฐกิจเชียงรายรวมถึงจังหวัดอื่นในภาคเหนือตอนบน แตยังมีขอจํากัดดาน
การเมือง การดําเนินการศุ ลกากรและตรวจคนเขาเมืองที่ไมเปนสากล นอกจากนี้เมียนมารและลาว
มีความไมพรอมเรื่องสาธารณูปโภคและถนนที่จะรองรับการคาและการทองเที่ยวกับไทย อีกทั้ง
ความไมแนนอนในกฎระเบียบการปดเปดจุดการคาผานแดนอีกดวย ศักยภาพและโอกาสของ
เชียงราย มีดังนี้
 พัฒนาเพื่ อรองรับความเปนศูนยกลางการคา การลงทุน และทองเที่ยวเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบาน
 ความเปนศูนยกลางคมนาคมทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เชื่อมโยงกับจีน
ตอนใต โดยเฉพาะการจัดตั้งสถานีบรรจุและแยกกลอง (Inland Container Depot : ICD) เพือ่ เปน
ศูนยขนสงสินคาเพื่อการสงออกไปยังประเทศเพื่อนบาน
 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจเฉพาะเชื่อมโยงกับเชียงใหม -ลําพูน และประเทศ
เพื่อนบานโดยเฉพาะจีนตอนใต ในการพัฒนาการผลิตและอุตสาหกรรมแปรรูปผัก /ผลไม และ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว ที่ใชวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบาน และจากจังหวัดอื่นเชน พะเยา
นาน แพร
 การเปนศูนยกลางการสื่อสารโทรคมนาคมกับประเทศเพื่อนบาน
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4. มิติรายจังหวัด : ลําพูน
4.1 จุดแข็ง
ลําพูนตั้งอยูติดเชียงใหม มีลักษณะการไดรับผลของการพัฒนาควบคูไปกับเชียงใหม
ประกอบกับมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมสูง ลําพูนมีเงินลงทุนและแรงงานสูงที่สุดใน
ภูมิ ภาค อุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑไม อุตสาหกรรมกอสราง และอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผา นอกจากนี้
ยังมีสวนของอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนพิบูลอีกดวย
4.2 จุดออน
 ปญหาเศรษฐกิจ ลําพูนเปนจังหวัดเ ล็กที่มีสาขาเศรษฐกิจที่มีความสําคัญเพียง
สองสาขา คือเกษตรกรรม (เพาะปลูก ) และอุตสาหกรรมการผลิตเทานั้น แมวาลําพูนที่มีมูลคามวล
รวมผลิตภัณฑสูงเปนอันดับหนึ่งในภูมิภาค แตก็มีลําดับเศรษฐกิจโดยรวมระดับปานกลางของภาค
ดวยเหตุนี้จึงยังมีความจําเปนตองกระจายรายไดของประชากรไปยังกลุมตางๆ ใหสม่ําเสมอ
 ปญหาเกษตร ไดแก ราคาผลผลิตการเกษตรเคลื่อนไหวมาก โดยเฉพาะพืชที่ไม
มีการทําฟารมขอตกลง ลําไยซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุด ปริมาณผลผลิตขึ้นอยูกับน้ําและ
อุณหภูมิมากจึงไมมีความแนนอน นอกจากนี้ลําไยมีชวงระยะเวลาของการเก็ บเกี่ยวสั้นทําใหเกิด
ภาวะลนตลาดไดงาย จึงมีความจําเปนตองคนควาวิจัยแกปญหาดังกลาว การสงเสริมการเกษตรของ
จังหวัดลําพูนไมเพียงพอในการแกไขปญหาลําไย การพัฒนาศักยภาพของพืชชนิดใหมๆ การใชปุย
และสารปราบศัตรูพืชที่ถูกตอง การจัดทําแปลงสาธิต การรวมกลุมและการทําใหระบบฟารมสัญญา
เขมแข็ง การขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณของสํานักงานตางๆ ที่จะสงเสริมการเกษตร
การขาดแคลนแหลงน้ําในหลายอําเภอนอกเขตชลประทานซึ่งอาศัยฝนเปนสวนใหญแตไมพอเพียง
ทําใหผลผลิตของพืชผักไมพอและไมสม่ําเสมอ คาดประมาณสถานการณไมได มีต ลาดกลาง
การเกษตรเพียงแหงเดียว
 ปญหาการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปสินคาเกษตร ไดแกการขาดศูนยวิจัย
พัฒนาลําไย ซึ่งเปนสิ่งจําเปนเพราะลําไยเปนสินคาขายสดและแปรรูปที่สําคัญของจังหวัด
แตปจจุบันยังมีปญหาดานการผลิตและแปรรูปอยูมาก อีกทั้งเกษตร กรขาดแคลนเงินลงทุนและ
ดําเนินการ การแปรรูปผลผลิตการเกษตรเพื่อการคาทั้งโดยเกษตรกรรายยอย กลุมเกษตรกรและ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดยอม ยังมีปญหาดานเทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพใหไดมาตรฐาน
รวมถึงการจัดฟารมสัญญาใหเปนรูปธรรม การเลี้ยงปศุสัตวเพื่อการคาและการแปร รูปยังมีปญหา
ซึ่งมีความจําเปนตองจัดพื้นที่เฉพาะ (นิคมปศุสัตว ) เพือ่ ลดปญหามลภาวะและความเดือนรอน
รําคาญของประชาชน
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 ปญหาคนและสังคม ลําพูนมีประชากรนอยแตมีอัตราความหนาแนนสูงเทากับ

เชียงราย สัดสวนผูมีงานทําสูงสุดเทากับเชียงใหม เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก ประกอบกับมี
แรงงานดานการเกษตรจํานวนมากอีกดวย ลําพูนจัดวามีอัตราการเพิ่มประชากรต่ํา การลักลอบเขา
มาของแรงงานตางดาวก็ต่ําเพราะลําพูนเปนจังหวัดที่อยูหางจากชายแดน ปญหาสังคมที่เกิดจาก
ประชากรในที่สูงและแรงงานอพยพมีต่ํา สภาพการศึกษาอยูในระดับดีกวาเกณฑเฉลี่ย ของภาค
สภาพสาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง ปญหาดานสังคม ไดแก ยาเสพติด โรคเอดส อาชญากรรม
และปญหาคานิยม ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลของการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมี
ปญหาอุบัติเหตุจากการจราจร และปญหาสารพิษจากการใชยาปราบศัตรูพืชในพื้นที่การเกษตร
 ปญหาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ปญหาปาไมเสื่อมโทรม ขาดปจจัย
สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีแรและวัสดุกอสรางเปนวัตถุดิบ ยังพบปญหาขาดแคลนน้ําใน
ฤดูแลง ลําพูนมีอัตราประชากรหนาแนน อีกทั้งมีโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมและในบริเวณรอบ
นอก อุตสาหกรรมในค รัวเรือน และอุตสาหกรรมการเกษตร อีกทั้งในเขตชุมชนกอเกิดปญหาดาน
น้ําเสีย ขยะมูลฝอย และควัน ยังขาดการบําบัดจัดการอยางถูกตองมีระบบ อีกทั้งปญหาการตกคาง
ของสารเคมียาปราบศัตรูพืชในดิน สวนหนึ่งถูกชะลางดวยน้ําทําใหแมน้ําปนเปอน กลาวโดย
สรุปวาสิ่งแวดลอมของลําพูนกําลังเสื่อมโทรมลงและมีความจําเปนตองไดรับการแกไข
 ปญหาดานการทองเที่ยวและบริการ
ลําพูนมีศาสนสถานโบราณวัตถุ
ศิลปวัฒนธรรมและแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่อํานวยตอการสงเสริมการทองเที่ยวจํานวนมาก
แตลําพูนไมมีสถิตินักทองเที่ยวเปนของตนเอง ผูมาเยี่ยมชมจะ ทัศนาจรในลําพูนและพักแรม
ใชบริการสิ่งอํานวยความสะดวกในเชียงใหมมากกวา สถานที่ทองเที่ยวของลําพูนสวนใหญไมได
รับการพัฒนาฟนฟูบูรณะเทาที่ควร หลายกรณีเปนการพัฒนาหนักไปทางวัตถุมากกวาการอนุรักษ
ศิลปะดั้งเดิมหรือพัฒนาใหเขากับธรรมชาติสิ่ง แวดลอมของบริเวณเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ ในบริเวณแหลงทองเที่ยวยังประสบปญหาดานสาธารณูปโภคยังอํานวยความสะดวกแก
นักทองเที่ยวไมสมบูรณดีเพียงพอ
 ปญหาดานสาธารณูปโภค เพื่อการตอบสนองดานอุตสาหกรรมและการคาการ
ลงทุน ปญหาสวนหนึ่งคือความไมพอเพี
ยงของสาธารณูปโภคตางๆ ไดแก การสื่อสาร
โทรคมนาคมเรื่องอัตราระหวางเชียงใหมและลําพูนใหเปนอัตราเดียวกันแทนการคิดเปนอัตรา
ทางไกล ระบบประปา ไฟฟาที่ตองการปรับปรุงแกไข ถนนที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เกษตรซึ่งเปนแหลง
วัตถุดิบ ไมสะดวกแกการขนสงวัตถุดิบและผลิตภั ณฑ การเดินทางสูเชียงใหมซึ่งเปนศูนยกลาง
การกระจายผลิตภัณฑไปจังหวัดอื่นรวมถึงการเดินทางดวยเครื่องบินไมสะดวก ระบบบําบัดน้ําเสีย
ของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนควรใหมีการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ รวมถึง
ปญหาดานสาธารณูปโภคที่สนับสนุนภาคบริการทองเที่ยวดวย
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4.3 แนวโนมการพัฒนา
ศักยภาพและโอกาสของลําพูนโดยเฉพาะผลกระทบจากปจจัยภายนอกกลุมประเทศ
GMS ลําพูนสามารถติดตอกับเมียนมารและจีนโดยอาศัยเสนทางรถยนตลําพูน -เชียงใหม -เชียงราย
และลําพูน -ลําปาง -พะเยา -เชียงราย สําหรับเปนเสนทางการคาผลิตพืชผลเกษตรแล
ะ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สําหรับผลิตภัณฑอุตสาหกรรมราคาแพง
(ใชเทคโนโลยีสูง ) และ
มีขนาดเล็กสามารถสงทางเครื่องบินทางเชียงใหม หรือโดยใชทาเรือที่เชียงราย หากมีการพัฒนาทาง
รถไฟสายเดนชัย-เชียงรายก็สามารถสรางสถานีขนถายสินคาที่ลําพูนได ซึง่ จะสะดวกและลดตนทุน
คาขนสงลง ภายใตกรอบความรวมมือ GMS คาดวาเมื่อจีนมีความพรอมดานการทองเที่ยว การ
อํานวยความสะดวกดวยระเบียบวิธีผานแดน การเปดรับนักทองเที่ยวจีนโดยเครื่องบิน รวมถึงขนสง
สินคาเทคโนโลยีสูงขนาดเล็กคุณภาพดี จะมีมากขึ้นและมีผลดีตอสภาพเ ศรษฐกิจของเชียงใหมและ
จังหวัดภาคเหนือตอนบนดวย
สาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ดีในการพัฒนา ไดแก
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากมีแรงงานสตรีที่สามารถรองรับความ
ตองการได ประกอบกับคาแรงที่คอนขางต่ํา และมีความพรอมในพื้นที่เพื่อการลงทุน โดยมีนคิ ม
อุตสาหกรรมภาคเหนือและสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน (ลําพูน ) สหพัฒนอินเตอรโฮลดิ้ง
รองรับ อีกทั้งใกลทาอากาศยานทําใหสะดวกแกการขนสง
 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรแปร
รูป ในประเภทกระปองและอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ กระดาษขึ้นรูปเพื่อใชทดแทนบ รรจุภัณฑโฟม
ในอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
 อุตสาหกรรมหองเย็น เนื่องจากจังหวัดลําพูนเปนจังหวัดที่มีการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก กระเทียม หอมเปนจํานวนมาก เมื่อถึงชวงฤดูกาลจะทําใหพืชผลออกมา
จํานวนมากและเนาเสียงาย สงผลใหราคาตกต่ํา ดังนัน้ การมี อุตสาหกรรมหองเย็นจะเปนการชวย
รักษาระดับราคาและเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑมากขึ้น
 อุตสาหกรรมไวนลาํ ไย จัดเปนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรที่สําคัญของจังหวัด
ประเภทหนึ่ง เนื่องจากมีวัตถุดิบพรอมทั้งจากจังหวัดลําพูนและเชียงใหม ประกอบกับปจจุบันไดมี
การพัฒนาและสงเสริม โดยไดรับความชวยเหลือจากประเทศออสเตรเลียรวมกับองคการบริหาร
สวนจังหวัดในการปรับปรุงเทคนิคการผลิตและรสชาติจนสามารถนํามาจําหนายในเชิงพาณิชยได
และคาดวาจะเปนที่นิยมตอไปในอนาคต
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5. มิติรายจังหวัด : ลําปาง
5.1 จุดแข็ง
ลําปางเปนศูนยกลางคมนาคมที่สําคัญแหงหนึ่งในภู
มิภาครองจากเชียงใหม
พิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ลําปางจัดอยูในระดับเดียวกับเชียงราย รองจากเชียงใหม สาขา
เศรษฐกิจที่สําคัญคือเหมืองแร การยอยหิน การกอสราง การขนสง การขายปลีก การธนาคารและ
การประกันภัย รองลงมาไดแก การเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว ความสําคัญของการคา
การลงทุนสวนใหญเปนการลงทุนในกิจการคาขายขนาดกลางและขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่สําคัญ
นอกจากนั้นเปนการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม การลงทุนในกิจการทองเที่ยว
และบริการเพื่อรองรับการทองเที่ยว และการลงทุนดานเกษตร ขายสง ขายปลีก ตลอดจนก
าร
ธนาคาร ประกันภัย
5.2 จุดออน
 ปญหาเศรษฐกิจ ไดแก พื้นที่เพาะปลูกนอย มูลคาสาขาการเกษตรคอนขางต่ํา
 ปญหาเกษตร ไดแก ราคาที่แปรผันหรือไมเปนธรรม ปริมาณปอนเขาโรงงาน
อุตสาหกรรมไมสม่ําเสมอ ระบบฟารมขอตกลงพัฒนาไปนอย ใชระบบนายหนาหรือตัวแทน
รับซื้อหนาโรงงานแทน พืชเศรษฐกิจของลําปางเชน ดาวเรือง ไมมีโรงงานแปรรูปในจังหวัดตอง
สงไปแปรรูปที่ลําพูน
 ปญหาอุตสาหกรรมการคาการลงทุน แมจะมีศักยภาพคอนขางสูงแตยังมีปญหา
การพัฒนาในอนาคตอยูพอสมควร อาทิ วัตถุดิบของอุตสาหกรรมการเกษตรบางประเภทผลิตใน
ทองถิ่นไม เพียงพอ ตองนําเขามาจากจังหวัดใกลเคียง การผลิตเพื่อสงออกไปประเทศเพื่อนบาน
ลําปางก็อยูหางไกลจากชายแดนมากกวาเชียงราย เชียงใหม และลําพูน ทําใหตนทุนสูงขึ้น
การขนสงทางเครื่องบินยังตองพึ่งพอเชียงใหม ในทางกลับกัน โอกาสในการสงสินคารับวั ตถุดิบ
ของประเทศเพื่อนบานมายังลําปาง ก็ยังเสียเปรียบเชียงราย เชียงใหม ลําพูน และนาน นอกจากนี้
ถนนหลายสายในลําปางเชือ่ มโยงตัวเมืองจังหวัดกับแหลงวัตถุดบิ ภายในจังหวัดหรือกับจังหวัด
ใกลเคียงอยูในสภาพไมดี
 ปญหาคนและสังคม ลําปางมีจํานวนประชากรเปนอันดับ 3 ของภูมิ ภาครองจาก
เชียงใหมและเชียงราย และเปนจังหวัดที่มีอัตราการเพิ่มประชากรต่ํา เพราะมีการวางแผนครอบครัว
ดี อัตราสวนชนกลุมนอยต่ํา อัตราแรงงานตางดาวต่ําเพราะไมมีเขตติดตอกับชายแดนประเทศเพื่อน
บาน สภาพการศึกษาจัดอยูในเกณฑดี แตยังตองการปรับปรุงระบบการเรียนกา รสอนใหมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น สภาพสาธารณสุขดีเปนลําดับที่สองรองจากเชียงใหม แตยังมีปญหาเรื่องโรคระบาดและ
อุบัติเหตุควรเพิ่มบุคลากรทางการแพทยใหมากยิ่งขึ้น
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 ปญหาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ มีปญหาเรื่องการตัดไมทําลายปาเพื่อ

การเกษตรและการคา การทองเที่ยวเ ปนกิจกรรมที่ไดรับการสงเสริมในชวง 10 ปที่ผานมา จึงมีการ
ตัดเสนทางเขาไปในปาสงวนและปาอนุรักษ รวมถึงตัดไมเพื่อทําเครื่องเรือน เฟอรนิเจอรและของที่
ระลึกจําหนายแกนักทองเที่ยว จึงมีสวนในการทําลายปาไมและแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา ปญหา
การทําเกษตรใน ที่สูงและที่ลาดเชิงเขาทําใหเกิดการกัดเซาะหนาดินที่อุดมสมบูรณ ทําใหอัตรา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ําลง เกษตรกรยังนิยมใชปุยและสารปราบศัตรูพืชยังไมถูกวิธีและมากเกิน
จําเปนสงผลเปนมลภาวะตอดินและน้ํา อีกทั้งสารตกคางสงผลตอสุขภาพของเกษตรกรและ
ผูบริโภค ปญหาการข าดแคลนน้ําในฤดูแลงและปญหาการพัฒนาแหลงน้ําไมเพียงพอ เพราะมีน้ํา
ตนทุนนอย และมีที่ดอนซึ่งไมสามารถพัฒนาระบบชลประทานไดอีกมาก ลําปางเปนแหลงแรอุดม
สมบูรณ แตการใชแรและแหลงแรทําใหเกิดปญหาตอธรรมชาติและสภาพแวดลอมเพราะการขุด
หรือระเบิดแหลงแรมาใชเปนการทําลายปาไมบางสวน การใชถานหินดวยการเผาเพื่อใหความรอน
ทําใหเกิดมลภาวะทางอากาศและฝุนควันซึ่งขณะนี้เปนปญหาระดับชาติ ปญหาดานน้ําเสียและขยะ
มูลฝอย ยังไมมีระบบการบําบัดที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
 ปญหาดานการทองเที่ยวและบริการ ลําปางมีการพัฒนาการทองเที่ยว ในระดับ
ปานกลางของภูมิภาค มีศักยภาพในการพัฒนา แตปญหาคือการเดินทางระหวางแหลงทองเที่ยวใน
จังหวัดใชเวลามาก เสนทางหนึ่งๆ มีแหลงทองเที่ยวไมมาก แหลงทองเที่ยวเสริมระหวาง
การเดินทางสูแหลงทองเที่ยวหลักมีนอย และตองยอนกลับมาอําเภอเมื องกอนไปสูแหลงทองเที่ยว
อําเภออื่น จึงเปนเหตุใหนักทองเที่ยวใชลําปางเปนทางผานมากกวา ใชเวลาทองเที่ยวในลําปางนอย
และกลับมาพักคางแรมที่เชียงใหมแทน ปญหาตอไปคือขาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
หรือยัง
พัฒนาไดไมเต็มที่ หรือพัฒนาแลวขาดการบํารุงรักษาตอเนื่ อง อาจมาจากปญหางบประมาณ ทําให
ไมดึงดูดนักทองเที่ยวเทาที่ควร อีกประการหนึ่งคือสิ่งอํานวยความสะดวกและการจัดการที่ยังไม
มากพอ เชน ขาดโรงแรมชั้นหนึ่ง ขาดศูนยขอมูลและบริการทองเที่ยว ขาดผูนําเที่ยวที่มี
ประสบการณ ขาดประชาสัมพันธและการเรงเราการมาเยี่ยมชม เปนตน
 ปญหาดานสาธารณูปโภค ยังคงมีปญหา ทางถนนไมเพียงพอเทียบกับปริมาณ
การจราจรที่เพิ่มขึ้นและผิวการจราจรไมดีทําใหเดินทางไมสะดวกและอาจเปนอันตราย ทางรถไฟ
จํานวนรถวิ่งไมเพียงพอในฤดูทองเที่ยวและเทศกาล ทางอากาศ ลําปางมีความตองการใชเครื่องบิน
ขนาดใหญขน้ึ แตลานวิ่งของสนามบินแคบและสั้น ไมสามารถขยายไดเพราะติดขัดเนื่องจาก
มีชุมชนลอมรอบหนาแนน แตจะสรางสนามบินใหมความตองการก็ยังไมมากพอจะลงทุน ดาน
การสื่อสาร ไฟฟา ประปาอยูในเกณฑดี ระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะมูลฝอย ควรมีการจั ดการ
อยางถูกตองเหมาะสมกอนจะสรางปญหาสิ่งแวดลอม
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 ผลกระทบจากปจจัยภายนอกกลุมประเทศ GMS แมการพัฒนาความรวมมือใน

กรอบของกลุมประเทศ GMS จะมีผลกระทบตอภาคเหนือตอนบนมากก็ตาม จังหวัดลําปางจะไดรับ
ผลกระทบนอยกวาเชียงราย เชียงใหม ลําพูน นาน ทั้งนี้เพราะลําปางไม มีเขตแดนติดตอกับประเทศ
เพื่อนบานที่จะทําการคาขายทํากิจกรรมทองเที่ยว หรือรวมการลงทุนโดยตรง อยางไรก็ตามลําปาง
ไดถูกจัดใหเปนหนึ่งในจังหวัดพื้นที่ศูนยกลางความเจริญของภาค การพัฒนาเสนทางคมนาคมใน
อนาคตจะมีผลดานการคาและการลงทุนรวมกับประเทศเพื่อนบานที่จัง หวัดลําปางได ขณะเดียวกัน
การมีสวนรวมเปนศูนยกลางการผลิตทางอุตสาหกรรมจะทําใหลําปางมีโอกาสผลิตสินคาตางๆ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีวัตถุดิบจากจังหวัดใกลเคียงสงออกผานเชียงราย
ทางถนนและทางเรือ และทางเครื่องบินผานเชียงใหม แมศักยภาพจะนอยกว าเชียงราย เชียงใหม
ลําพูนก็ตาม
5.3 แนวโนมการพัฒนา
ลําปางเปนอีกจังหวัดหนึ่งที่มีศักยภาพการพัฒนาสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร ตลอดจนเปนศูนยกลางการขนสงสินคาไปยังเมืองตางๆ ในภาคเหนือตอนบน อาทิ
เชียงใหม เชียงราย การพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานภ ายใตกรอบ GMS จะสงผลดีตอ
การพัฒนาลําปางอยางมาก เนื่องจากสามารถขยายโอกาสทางอุตสาหกรรมและการสงออกไดมากขึ้น
โดยการพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบานที่มีราคาถูกกวาและการสงออกไปยังตลาดจีนตอนใต
ที่มีขนาดใหญสามารถรองรับสินคาไดอยางพอเพียง ศักยภาพและโอกาสของลําปาง มีดังนี้
 การพัฒนาเปนเขตอุตสาหกรรม โดยการขยายฐานประเภทอุตสาหกรรมของ
ลําปางใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปทางการเกษตร
 การพัฒนาอุตสาหกรรมกอใหเกิดการจางงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและ
การครองชีพของประชาชน
สาขาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่ดีในการพัฒนา ไดแก
 อุตสาหกรรมปุยและยากําจัดศัตรูพืช เนื่องจากมีวัตถุดิบประเภทฟอสเฟต
ในขณะเดียวกันจังหวัดลําปางเปนเมืองที่มีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดตางๆ
ในภาคเหนือถึง 7
จังหวัด จึงเหมาะแกการผลิตและจําหนายในเขตภาคเหนือตอนบน
 อุตสาหกรรมถวยแกวไฟฟา เนื่องจากลําปางมีแหลงวัตถุดิบที่ใชทําเซรามิก
จํานวนมาก จึงเหมาะแกการทําอุตสาหกรรมถวยแกวไฟฟาที่ใชเซรามิกเปนวัตถุดิบ
และเปน
อุตสาหกรรมสงออกที่มีการขยายตัวสูงในชวง 3-4 ปที่ผานมา และใกลกับแหลงตลาดคือกลุม
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งทําใหไดรับความสะดวกในดานการขนสงใหกับ
ลูกคาทั้งทางดานรถไฟ หรือเครื่องบิน
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 อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เนื่องจากเปนแหลงเพาะปลูกขาวที่ใหญมีสัดสวน
การเพาะปลูกใหญเปนอันดับ 3 ของภาคเหนือ ทําใหสามารถนําเอาขาวมาแปรรูปเปนขาวกึ่ง
สําเร็จรูป หรือผลิตภัณฑตอเนื่องจากขาว เชนแปง หรือขนมขบเคี้ยวตางๆ
 อุตสาหกรรมไสกรองน้ํา เนื่องจากมีวัตถุดิบประเภท Diatomite ซึ่งเปนวัตถุดิบ
ประเภทดินขาวเบาและมีจํานวนมากในลําปาง
ประกอบกับธุรกิจเครื่องกรองน้ําซึ่งเปน
อุตสาหกรรมตอเนือ่ ง ก็มแี นวโนมการขยายตัวดีในอนาคต
 อุตสาหกรรมเซรามิก แมวาจะเปนอุตสาหกรรมที่ดั้งเดิมของลําปาง แตหากมี
การพัฒนาเทคนิคการผลิตและรูปแบบใหสวยงาม ก็ยังคงเปนผลิตภัณฑที่สามารถจะขยายตัวได
อยางตอเนื่องทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะในตลาดบน
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6. มิติรายจังหวัด : พะเยา
6.1 จุดแข็ง
สาขาเศรษฐกิจที่สําคัญของพะเยาคือ การเกษตร ขายสงขายปลีก การบริการรวม
การทองเที่ยว ภาคอุตสาหกรรม โรงงานสวนใหญเปนการเกษตร อาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากมี
สินคาที่ผลิตในจังหวัดรองรับ แหลงทองเที่ยวของพะเยาประกอบดวยกวานพะเยา ซึ่งก ารพัฒนา
รอบกวานโดยเฉพาะฝงตัวเมืองเนนดานวัตถุมากกวาการอนุรักษธรรมชาติ นอกจากนี้มี
โบราณสถานและอุทยานแหงชาติ 3 แหง
6.2 จุดออน
 ปญหาเศรษฐกิจ พะเยาเปนทางผานระหวางลําปางกับเชียงราย และแพรกับ
เชียงราย ดังนั้นจึงเปนจุดพักการเดินทาง อีกทั้งยังติดตอกับนานไ ดแมเสนทางจะไมสะดวกนัก
ดังนั้นการคาขายจึงเปนระหวางจังหวัดดังกลาว แตเพราะกิจการทางอุตสาหกรรมของพะเยามีนอย
มากไมมีสิ่งกระตุนใหเกิดการเพิ่มมูลคาผลผลิตการเกษตรซึ่งเปนสาขาเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัด
 ปญหาเกษตร ขาวหอมมะลิตองเก็บเกี่ยวพรอมกันทําใหต องแยงแรงงาน ปญหา
น้ําไมเพียงพอ ปญหาแมลงศัตรูพืชเพราะการปลูกซ้ําซอนติดกันในปถัดไป ขาดไซโลสําหรับเก็บ
เมล็ดในจังหวัด ทําใหไมสามารถเก็บไวขายเมื่อราคาดีได ปญหาภาวะแหงแลง ทําใหเมล็ดพันธุ
ราคาแพง ปุยก็มีราคาแพง ทําใหตนทุนผลิตสูง เกษตรกรขาดความรูความเข าใจในระบบตลาดแบบ
ฟารมขอตกลง โดยเฉพาะความซื่อสัตยและรับผิดชอบตอระบบทําใหผูรับซื้อและโรงงาน
อุตสาหกรรมไดรับความเสียหาย การรวมกลุมของเกษตรกรเพื่อจัดหาผลผลิตปอนโรงงานยังไมดี
พอเพราะขาดความชํานาญและประณีต พื้นที่เพาะปลูกตอครัวเรือนมีไมมากทําใหไมสามารถ
ควบคุมปริมาณและคุณภาพที่โรงงานตองการได สําหรับโรงงานที่มีพื้นที่ผลิตเองก็ผลิตไมไดมาก
พอตองสั่งจากตางจังหวัดมาเพิ่มเติม ปริมาณและคุณภาพผลผลิตยังตองอาศัยดินฟาอากาศ
ไมสามารถควบคุมได หากเกิดปญหาอากาศหนาวหรือฝนแลงก็ทําใหไดผลผลิตนอย เกษตรกร
สนใจการเพาะปลูกตามทฤษฎีใหม แตยังขาดความรูและความเขาใจในวิธีการดําเนินขั้นตอนตางๆ
เนื่องจากเกษตรกรพะเยาจํานวนมากมีสภาพยากจน ดังนั้นแนวนโยบายของจังหวัดจึงประกอบดวย
(1) การผลิตเพื่อการสงออก (2) การผลิตใหพออยูพอกิน ตามเศรษฐกิจพอเพียง และปญหา
ขาดงบประมาณดานการวิจัย พัฒนาและสงเสริมการเกษตร
 ปญหาอุตสาหกรรมการคาการลงทุน ความสําคัญดานอุตสาหกรรมของพะเยา
มีนอยเพราะมูลคาของอุตสาหกรรมมีนอย คิดเปนลําดับที่ 7 ของภูมิภาค แตปริมาณวัตถุดิบยัง
ไมเพียงพอ ขาดแคลนวั ตถุดิบและนักลงทุนไมกลาลงทุนเนื่องจากปญหาความไมแนนอนของ
ระบบฟารมขอตกลง นอกจากนี้โรงงานบางประเภทไมมีในพะเยา ตองสงสินคาไปแปรรูปที่จังหวัด
อื่น เชน เชียงใหม เปนตน
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 ปญหาคนและสังคม พะเยาเปนจังหวัดเล็กมีความแออัดของเมืองกับชุมชนหลัก

ไมสูง รายไดประชากรแตกตางกันพอสมควร ปญหาดานชนกลุมนอยและแรงงานลักลอบเขาเมืองมี
นอย สภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง สภาพสารณสุขอยูในคาเฉลี่ยต่ํากวาจังหวัดอื่น ปญหา
ดานสาธารณสุขสําหรับชุมชนเมืองสวนใหญมาจากสภาพแวดลอมที่ไมดี เชน ปญหาขยะ ฝุนควัน
อากาศพิษ น้ําเสีย แมวาจะนอยกวาจังหวัดใหญ แตก็เปนปญหาที่ตองแกไข พะเยานับวาเปนจังหวัด
ที่มีอัตราการติดโรคเอดสสูงมากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือตอนบน
 ปญหาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ พะเยามีแหลงแรและหินอุตสาหกรรม
นอย มีการนํามาจําหนายแกโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกลเคี ยงและสงใหแกโรงงานไฟฟา
แมเมาะ ลําปาง ซึ่งทําใหเกิดปญหาตัดตนไมทําลายปาจึงตองมีการพิจารณาดําเนินการปลูกปา
ทดแทนภายหลังการทําเหมืองแร ทรัพยากรปาไมลดลง จําเปนตองบริหารพื้นที่ตนน้ําลําธารและ
ปลูกปาทดแทน และจัดทําแผนการใชที่ดินที่เหมาะสม นอกจากนี้การทองเที่ยวยังมีสวนทําลาย
ทรัพยากรปาไมและสัตวปาโดยนักทองเที่ยวและผูประกอบการธุรกิจบริการทองเที่ยว รวมถึงนําไม
มาทําเฟอรนิเจอรและแกะสลักเปนของฝากอีกดวย การพัฒนาแหลงน้ํามีความจําเปนเพื่อโครงการ
ชลประทานมีอยูจํานวนนอยเปนโครงการอางเก็บน้ําข นาดเล็ก จึงยังมีปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อ
การเกษตรในฤดูแลง
 ปญหาดานการทองเที่ยวและบริการ ประการแรกคือแหลงทองเที่ยวที่มีอยูใน
สภาพทรุดโทรม แหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพไมไดรับการพัฒนา ขณะที่กวานพะเยาดานตัวเมือง
อาจพัฒนามากเกินไป สถานที่ทองเที่ยวบางแหงอ ยูหางไกล สิ่งอํานวยความสะดวกและขอมูล
การทองเที่ยวไมมากพอ ไมสมบูรณ หรือไมถูกตอง
 ปญหาดานสาธารณูปโภค ทางถนนจากการประเมินทั่วไปพบวาถนนสายหลัก
ในพะเยาอยูในสภาพดี แตเนื่องจากมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจึงควรมีการปรับปรุงโดย
ยกมาตรฐานทางหลวงเพื่อบริการแกชุมชนตางๆ และเปนเสนทางการทองเที่ยวที่สําคัญอีกดวย
พะเยาไมมีเสนทางเดินรถไฟและเครื่องบิน ทางรถไฟสิ้นสุดที่ลําปางหรือเชียงใหมแลวจึงตอ
รถยนตเขาพะเยา เครื่องบินสิ้นสุดที่เชียงใหมหรือเชียงรายแลวตอรถยนตเขาพะเยา สาธาร ณูปโภค
เชน ประปา ไฟฟา โทรศัพทมีพอสมควรแตยังขาดแคลนในพื้นที่หางไกลอําเภอเมืองและเขตชุมชน
การจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยยังไมเปนระบบที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
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6.3 แนวโนมการพัฒนา
ผลกระทบจากปจจัยภายนอกกลุมประเทศ GMS พะเยามีชายแดนติดลาวแตการคา
ขายยังมีน อย และติดเชียงรายซึ่งมีพรมแดนเชื่อมตอกับเมียนมาร ลาว และจีนตอนใต หากมีการ
พัฒนาการคาและการทองเที่ยวกับประเทศเพื่อนบาน พะเยาก็จะไดรับประโยชนพอควรแมจะไม
มากเทาเชียงราย การพัฒนาเศรษฐกิจของพะเยาตองพึ่งพาและเชื่อมโยงการพัฒนากับจังหวัด
ใกลเคียง โดยทําหนาที่ฐานการผลิตวัตถุดิบดานเกษตรและอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน เพื่อสนับสนุน
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรในเชียงราย การเปดความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานใน
กรอบ GMS นาจะเกิดผลดีกับพะเยามากพอสมควร ศักยภาพและโอกาสของพะเยา มีดังนี้
 โอกาสการพัฒนาเขตอุตสาหกรรม โดยการ ขยายฐานอุตสาหกรรมที่มีความ
หลากหลายที่มีการพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบาน เพื่อเปนการขยายโอกาสการสงออกสินคา
ไปยังประเทศเพื่อนบานและภูมิภาคอื่น
 การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกลาวขางตนจะกอใหเกิดการจางงานและการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย ซึ่งจะชวยใหประชาชนมีทา งเลือกในการประกอบอาชีพและเปนการ
ยกระดับความเปนอยูของประชาชน
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7. มิติรายจังหวัด : แพร
7.1 จุดออน
 ปญหาเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐกิจที่สําคัญคือ การขายสงขายปลีก และการบริการ
รวมการทองเที่ยว รองลงมาคือเกษตรและคมนาคม แพรมีการพัฒนาในระดับปานกลางคอนขางต่ํา
เมื่อเทียบกับจังหวัดตางๆ ในภูมิภาค อัตราการเติบโตในสาขาตางๆ คอนขางต่ํา เพราะแพรตั้งอยูใน
ตําแหนงทางผานไปสูจังหวัดอื่น เชน จากนานไปลําปางและอุตรดิตถ จากอุตรดิตถไปพะเยา เปนตน
แพรไมมีเขตแดนติดประเทศเพื่อนบาน ดังนั้นจึงไมไดประโยชนจากการคาขายกับประเทศเพื่อ
โดยตรงหรือผลประโยชนจากการสงสินคาไปขายผานจังหวัดอื่น สาขาการเกษตรมีความสําคัญไม
มากเพราะมีที่ราบในการทําเกษตรนอย อุตสาหกรรมเกษตรซึ่งปกติไดรับผลพวงจากการเกษตร
ไมสามารถพัฒนาไปไดมากเทาที่ควร การพัฒนาการคมนาคมอยูในระดับปานกลาง
 ปญหาเกษตร ดวยแพรมีศักยภาพดานการเกษตรต่ํา เพราะพื้นที่เพาะปลูกนอย
แตยังคงมีปญหาในพืชเศรษฐกิจ ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว ถั่วเหลือง เพราะขาดพันธุลูกผสมที่
ผลผลิตสูง เกษตรกรเคยชินกับการชวยเหลือเมล็ดพันธุจากรัฐ เกษตรกรขาดความรูและเทคโนโลยี
ในการเพาะเมล็ดพันธุเอง การจัดการเพาะปลูกดวยเกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลืองพรอมกันในพื้นที่มาก
ทําใหเกิดการใชน้ํามากชวงเดียวกันและมีปญหาดานการตลาดเพราะสินคามากเกินตองการดวย
ราคาใบยาสูบไมแนนอน พื้นที่ปลูกยาสูบมีแนวโนมลดลงเพราะนโยบายลดการตัดไมนํามาเปน
เชื้อเพลิงบมใบยาและการรณรงคล ดการสูบบุหรี่พืชผักมีการปลูกนอยเพราะไมมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จะรองรับการผลิต ผูลงทุนไมมั่นใจที่จะลงทุนในแพร
 ปญหาอุตสาหกรรมการคาการลงทุน แพรเสียเปรียบจังหวัดอืน่ ดวยตําแหนง
ที่ตั้งเปนทางผาน วัตถุดิบมีนอย พืชผลการเกษตรมีนอย ภาพรวมดานการลงทุนการคา อุตสาหกรรม
อยูในระดับต่ําของภูมิภาค
 ปญหาคนและสังคม แพรมีประชากรอยูในลําดับที่ 5 ของภูมิภาค อัตราความ
หนาแนนไมมาก ไมมีชุมชนแออัดเหมือนในเชียงใหม เชียงราย รายไดประชากรกระจายตัวไมสูง
มาก ประชากรสวนใหญยังเปนเกษตรกร ไมมีปญหาชนกลุมนอยและแรงงานตางดา
ว สภาพ
การศึกษาอยูในเกณฑดี แตสภาพสาธารณสุขไมดีนัก ปญหาอื่นไดแก ความยากจนและยาเสพติด
 ปญหาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ แพรมีพื้นที่ปาไมนอยที่สุดเปนอันดับ
สองรองจากเชียงราย มีแหลงน้ําผิวดินนอย มีแหลงแรแตในปริมาณนอย การพัฒนาเมืองยังมีไมมาก
นัก ดังนั้นปญหาสิ่งแวดลอมมลภาวะจึงมีนอย สวนใหญเกิดจากเมืองไมสามารถจัดการขยะไดอยาง
เหมาะสม
 ปญหาดานการทองเที่ยวและบริการ ศักยภาพการทองเที่ยวของแพรไมสูงนัก แม
จะมีแหลงทองเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตรวัฒนธรรม
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 ปญหาดานสาธารณูปโภค ทางรถยนตมีถ นนสายหลักเชื่อมโยงจังหวัดสูอําเภอ

และเชื่อมตอจังหวัดใกลเคียง ทางรถไฟเสนกรุงเทพฯ – เชียงใหม ปกติใหบริการเพียงพอยกเวนชวง
ฤดูทองเที่ยวเทศกาล ทางอากาศ เคยมีเที่ยวบินตรงระหวางกรุงเทพฯ – แพร ตอมาเปลี่ยนเสนทาง
เปนกรุงเทพฯ – พิษณุโลก – แพร การเดินทางดวยเครื่องบินจึงยังไมสะดวกนัก สาธารณูปโภคอื่นๆ
เชน ระบบประปา ไฟฟา โทรศัพท สื่อสารคมนาคม ยังไมสมบูรณ
7.2 แนวโนมการพัฒนา
แพรมีความไดเปรียบดานทําเลที่ตั้ง คือ เปนเมืองหนาดานเชื่อมระหวางภาคเหนือ
ตอนบนและลาง มีขนมธรรมเนียมประเพณีที่ใกลชิดกับนานในการเปนศูนยกลางวัฒนธรรมลานนา
ตะวันออก แตศักยภาพดังกลาวยังจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหเปนจริง ผลกระทบจากปจจัย
ภายนอกกลุมประเทศ GMS แพรไมมีเขตแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบาน การติดตอกับเมียนมาร
ตองผานพะเยาและเชียงราย การติดตอกับลาวตองผานดานหวยแมโกน นาน ซึ่งการเดินทางยังไม
สะดวก ดวยเหตุนี้ผลกระทบของการพัฒนาในกลุมประเทศ GMS ตอการพัฒนาของจังหวัดแพร
จึงจะมีนอย กอปรกับศักยภาพในการสงออกสินคาเกษตรและสินคาอุตสาหกรรมของแพรมีนอย
ดังนั้นผลประโยชนของแพรที่จะไดรับจากการสงออกสินคาไปยังป ระเทศเพื่อนบานมีไมมาก
เชนกัน โอกาสของแพรมีดังนี้
 การเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตรที่อุดมสมบูรณ อาทิ
น้ําตก ถ้ํา ภูเขา โบราณสถานตางๆ ตลอดทั้งประเพณีลานนาตะวันออกที่เกาแก สามารถพัฒนา
เชื่อมโยงกับนาน และลาว ใหเปนโครงขายทองเที่ยวรวมกันไดอยางมีระบบ
 การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องที่สนับสนุนและพึ่งพาพื้นที่ใกลเคียงโดยเฉพาะ
กับเชียงราย ซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพการลงทุนใหกับแพร
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8. มิติรายจังหวัด : นาน
8.1 จุดออน
 ปญหาเศรษฐกิจ นานเปนจังหวัดขนาดกลาง คิดเปนอันดับ 6 ของภูมิภาคเหนือ
ตอนบน สาขาเศร ษฐกิจที่สําคัญคือ การเกษตร ทั้งเพาะปลูก ประมง และปศุสัตว ขายสงขายปลีก
และการบริการ ปญหาดานการเกษตร ไดแก การมีพื้นที่ราบนอยและพื้นที่การเกษตรสวนใหญตอง
อาศัยน้ําฝน ซึ่งมักประสบภาวะความแหงแลง การเดินทางเพื่อการคาและธุรกิจนอกเมืองยังไม
สะดวก แมวา น านจะมีแหลงทองเที่ยวหลายแหงแตสวนใหญยังไมไดพัฒนารวมถึงขาด
การเชื่อมโยงระหวางแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีกดวย ทําใหรายไดจากการทองเที่ยวต่ํา ศักยภาพ
การพัฒนาดานอุตสาหกรรมต่ําเพราะขาดปจจัยสนับสนุนตางๆ การคาผานดานชายแดน ยังอยูใน
ระดับชุมชน ปญหาเหลานี้ทําใหภาวะเศรษฐกิจของนานอยูในกลุมดอยโอกาส
 ปญหาเกษตร ขอดอยของพืชผักผลไมที่ปลูกในนานคือมีโรงงานอุตสาหกรรม
รับซื้อไมเพียงพอ ปญหาดานการเกษตรของนานสรุปไดแก ราคาผลผลิตการเกษตรเคลื่อนไหวมาก
ผลผลิตการเกษตรไมแนนอน โดย เฉพาะพืชเศรษฐกิจ อีกทั้งประสบภาวะผลผลิตลนตลาดบอย
การเอารัดเอาเปรียบของพอคาผูรับซื้อผลผลิตเกษตร การปลอมปนสินคาเกษตรสงผลตอความ
เชื่อถือของตลาด ขาดอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อรองรับผลผลิตสดและปองกันปญหาผลผลิตลน
ตลาด การสงเสริมการเกษตรไมเพียง พอ เชน การศึกษาวิจัยพัฒนาพืชชนิดใหมที่มีศักยภาพ
การพัฒนาและการแปรรูปผลผลิต การใชปุยและสารปราบศัตรูพืชที่ถูกตอง การจัดทําแปลงสาธิต
การเกษตร การรวมกลุมและการทําใหระบบฟารมสัญญาเขมแข็ง ปญหาการกัดเซาะดินและ
ตกตะกอนเนื่องมาจากการทําเกษตรที่สูงเชิงเขา การขาดแคลนแหลงน้ํา เปนตน
 ปญหาอุตสาหกรรมการคาการลงทุน สวนหนึ่งคือวัตถุดิบไมเพียงพอและ
ปริมาณไมสม่ําเสมอ อีกทั้งที่ตั้งจังหวัดไมเหมาะสมไมเปนศูนยกลางคมนาคม ประกอบกับความไม
เพียงพอของบริการสาธารณูปโภคตางๆ ทําใหไมสะดวกแกการขนสงวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ อีกทั้ง
ที่ดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชอุตสาหกรรมมีไมมาก ทําใหนักลงทุนไมกลาที่จะลงทุนพัฒนา
อุตสาหกรรมการเกษตรมากนัก การแปรรูปผลผลิตการเกษตรมีนอยและทําโดยเกษตรกรรายยอย
กลุมเกษตรกรและโรงงานขนาดยอม มีปญหาดานเทคโนโลยีและการควบคุมคุณภาพใหได
มาตรฐาน ตองการใหภาครัฐเขาไปดําเนินการชวยเหลือและกําหนดนโยบายทีแ่ นนอน
 ปญหาคนและสังคม นานมีประชากรเปนอันดับที่ 6 ของภาค ความหนาแนน
ประชากรต่ํา อัตราการโยกยายแรงงานรวมถึงแรงงานลักลอบเขาเมืองต่ําเพราะไมมีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จะดึงดูดแรงงาน สภาพการศึกษาและก ารบริการสาธารณสุขอยูในเกณฑปานกลา ง
ของภาค ปญหาดานสังคม ไดแก ยาเสพติด อาชญากรรม โรคเอดส และปญหาสารพิษจากการใชยา
ปราบศัตรูพืชในการเกษตร
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 ปญหาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ นานมีความหนาแนนประชากรนอย

มีโรงงานอุตสาหกรรมนอย ปญหาดานน้ําเสีย ขย ะมูลฝอย ควันพิษจึงมีนอยกวาจังหวัดอื่น
ทรัพยากรปาไมยังคงสมบูรณดี แหลงแรมีนอยและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจไมมาก แหลงน้ํา
สําคัญตั้งอยูหางจากพื้นที่เพาะปลูกในที่ดอน จึงมักเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง
ยังคง
ปญหาดินน้ําปนเปอนสารเคมีจากยาปราบศัตรูพืชเชนเดียวกับจังหวัดอืน่
 ปญหาดานการทองเที่ยวและบริการ
นานมีศาสนสถาน โบราณสถาน
ศิลปวัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่เอื้อตอการสงเสริมการทองเที่ยวมาก แตสวนใหญ
ยังไมไดรับการพัฒนา ยังคงมีสภาพเสื่อมโทรม บางกรณีมีการพัฒนาแตหนักไปเชิงวัตถุขาด
การพิจารณาเชิงอนุรักษ หรือขาดการพัฒนาใหเขากับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของบริเวณเพื่อการ
สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การคมนาคมเขาสูแหลงทองเที่ยวยังไมสะดวก การบริการ
สาธารณูปโภคในบริเวณแหลงทองเที่ยวยังขาดแคลนหรือไมอยูในสภาพดี ไมอํานวยความ สะดวก
แกนักทองเที่ยว
 ปญหาดานสาธารณูปโภค นานถือวาเปนเมืองปดมีเสนทางถนนสายสําคัญผาน
เขานานเพียงเสนเดียว แตยังมีสนามบินสําหรับเที่ยวบินกรุงเทพฯ
-เชียงใหม -พิษณุโลก -นาน
แตปริมาณเที่ยวบินนอย ไมมีรถไฟและการคมนาคมทางน้ํา การบริการสาธ ารณสุขอื่นๆ ยังตองเรง
พัฒนาเพื่อใหสอดคลองกับการพัฒนาเมือง
8.2 แนวโนมการพัฒนา
นานเปนจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติคอนขางอุดมสมบูรณจังหวัดหนึ่งของไทย มี
อําเภอเฉลิมพระเกียรติเปนเมืองหนาดานติดตอกับลาว การคาชายแดนยังไมมากนัก เนือ่ งจาก
ประสิทธิภาพการคมนาคมขนสงคอนขางต่ํา ผลกระทบจากปจจัยภายนอกกลุมประเทศ GMS นาน
มีจดุ ผานแดน 3 จุด จุดผอนปรน 2 จุด แตการคาเปนลักษณะชุมชนทองถิ่นไมมีความสําคัญมากนัก
หากเสนทางการคาระหวางลาวและจีนตอนใตเปดขึ้นอยางสมบูรณ ก็จะเปนผลดีตอเศรษฐกิจและ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสงออกรวมถึงสงเสริมการทองเที่ยวของนานอีกดวย แตทั้งนี้
เมื่อมีการพัฒนาเสนทางหวยโกน (นาน) – ปากแบง (ลาว) – อุดมไชย – บอเต็น – เชียงรุง และ
เสนทางหวยโกน (นาน) – ปากแบง (ลาว) – เดียนเบียนฟู (เวียดนาม) แลว ศักยภาพและโอกาสของ
นานจะเพิ่มขึ้น ดังนี้
 ดานหวยโกน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ มีบทบาทเปนเมืองหนาดานทางการคา
ชายแดน มีโอกาสเปนศูนยกลางการสงสินคาและผูโ ดยสารไปยังจีนตอนใตและเวียดนามตอนเหนือ
ดวย โดยเฉพาะการพัฒนาสถานีขนถายและบรรจุสินคา เมื่อเสนทางเชื่อมโยงไปยังจีนตอนใตและ
เวียดนามเหนือแลวเสร็จ
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 การพัฒนาเขตอุตสาหกรรมรวมกับลาว จีนตอนใต และเวียดนามตอนบน
โดยอาศัยความไดเปรียบและความพรอมของเทคโนโลยี ทรัพยากรมนุษย และความสามารถของ
นักลงทุนไทย ตลอดทั้งกฎระเบียบที่คอนขางเปนสากลของไทยที่จะชวยสนับสนุนการลงทุน
ตางประเทศในรู ปของอุตสาหกรรมรวมโดยพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบาน (ลาว จีนตอนใต
เวียดนามตอนเหนือ ) หรือการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนการผลิตตั้งแตอุตสาหกรรมตนทางถึง
อุตสาหกรรมปลายทางรวมกัน ประเภทของอุตสาหกรรมที่สามารถพัฒนารวมกัน ไดแก แปรรูป
เกษตร สินคาอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมตอเนื่องจากแรลิกไนท และเซรามิกดินขาวจากเมืองหงสา
 การเพิ่มปริมาณการคาชายแดนกับลาว และการสงตอไปยังจีนตอนใตและ
เวียดนามตอนบนมีโอกาสเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการสงออกสินคาอุปโภคบริโภค การนําเขาวัตถุดิบ
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมจากลาว เพื่อนํามาผลิตและแปรรูปในนาน
 การพึ่งพาวัตถุดิบทางการเกษตรจากลาว ซึ่งมีตนทุนต่ํากวา จะชวยลดตนทุน
การผลิตเพื่อการแปรรูปของไทย อาทิ ผักกาดขาวปลี ลูกตาว และใบยาสูบ
 นานเปนแหลงอารยธรรมลานนาตะวันออกของภาคเหนือตอนบนที่สามารถ
เชื่อมโยงเมืองหลวงพระบางที่มีชื่อเสียงในดานแหลง วัฒนธรรมและโบราณสถานของอารยธรรม
ลานนาตะวันออกใหเปนสถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
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9. มิติรายจังหวัด : แมฮองสอน
9.1 จุดออน
 ปญหาเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐกิจที่สําคัญของแมฮองสอนคือ การเกษตร
การขนสง ขายปลีก และการบริการรวมถึงก ารทองเที่ยว แตมีความออนไหวดวยสถานที่ตั้งจังหวัด
ติดกับชายแดนเมียนมาร จึงตองใหความสําคัญดานการปองกันชายแดน ปญหาชนกลุมนอย การ
ลักลอบนําสินคาผานแดนและการเปนเสนทางลําเลียงยาเสพติด
 ปญหาเกษตร แมวาสาขาเกษตรของแมฮองสอนจะมีความสําคัญอันดับ 1
เมื่อเทียบกับสวนแบงในผลิตภัณฑมวลรวมของสาขาอื่น แตเมื่อคิดเปนตัวเงินไมสูงนัก ปญหา
การเกษตรของแมฮองสอนมีหลายประการและที่สําคัญมากคือ แมแมฮองสอนจะมีเนื้อที่โดยรวม
มากถึง 7 ลานไรเศษแตมีที่ราบที่เหมาะสมตอการทําการเกษตรนอยมากเพียง 2 แสนไรเศษโดยสวน
ใหญเปนพื้นที่แคบตามหุบเขา เหมาะกับการทํานาปลูกพืชผัก แตไมเพียงพอตอการบริโภคภายใน
จังหวัด โดยเฉพาะขาวตองสั่งมาจากจังหวัดอื่น นอกจากนี้การเพาะปลูกในที่เชิงดอยหรือบนเขาที่
ความลาดชันสูง ประกอบกับเกษตรกรชาวเขากลุมตางๆ ไมมีความรู ขาดความประณีตในกา
ร
เพาะปลูก ไมมีมาตรการรักษาหนาดิน เกิดการชะลางหนาดินทําใหขาดความสมบูรณอยางรวดเร็ว
ทําใหผลผลิตตกต่ําลง เกษตรกรตองใชปุยมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิต ทําใหตนทุนสูงขึ้น การปลูก
พืชผักมีการใชสารปราบศัตรูพืชมากสงผลตอสุขภาพของเกษตรกรและผูบริโภค และทําให
ทรัพยากรน้ําดินมีการปนเปอน ปญหาอีกประการหนึ่งคือการทําไรเลื่อนลอยของชาวเขาบางกลุม
ทําใหสูญเสียปา น้ําและดินที่มีความสมบูรณ
 ปญหาอุตสาหกรรมการคาการลงทุน มีความสําคัญนอย สวนใหญเปนการลงทุน
ในกิจการคาขายขนาดเล็กในชุมชนเมือง กิจการทองเที่ยว และดานการเก ษตรเทานั้น ทั้งนี้เพราะ
การคมนาคมติดตอกับจังหวัดภายนอกทําไดไมสะดวก การคาขายกับตางจังหวัดมีนอย
อุตสาหกรรมในแมฮองสอนมีศักยภาพต่ําเชนกัน เนื่องจากขาดวัตถุดิบ การขนสงยากลําบาก
ใชเวลานาน คาใชจายสูง จากการประเมินเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่ นในภาคเหนือตอนบน พบวา
แมฮองสอนมีศักยภาพดานอุตสาหกรรมเปนอันดับสุดทาย
 ปญหาคนและสังคม แมฮองสอนมีประชากรรวมต่ําที่สุดในภาคเหนือตอนบน
แตมีอัตราการเพิ่มประชากรสูงเพราะไมนิยมการคุมกําเนิด อัตราการยายเขาของประชากรจากแหลง
อื่นสูแมฮองสอนต่ํา เพราะปญหากา รเดินทางไมสะดวก และการประกอบอาชีพที่ยังมีศักยภาพต่ํา
กวาจังหวัดอื่น สภาพการศึกษาของประชากรแงการมีครูสอนและจํานวนโรงเรียนคอนขางต่ํา
สภาพสาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง แตการลักลอบเขามาของแรงงานตางดาวนําโรคติดตอ อาทิ
มาลาเรีย เทาชาง และเอดสมาแพรกระจาย รวมถึงความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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 ปญหาสิ่งแวดลอมทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อการทองเที่ยวเปนกิจกรรมที่สราง

รายไดสูจังหวัดเพิ่มขึ้นในระยะ 10 ปที่ผานมา ทําใหมีการพัฒนาเสนทางการคมนาคม มีการ
ตัดเสนทางทําถนน และตัดเสนทางเขาปา ตัดไมมาทําเ ปนเครื่องเรือนและของฝากนักทองเที่ยว ตัด
ไผมาทําแพลองแมน้ํา ทําลายปาไมและแหลงที่อยูของสัตวปาเพื่อการกางเต็นทนอนคางในปา
การเดินปา การพัฒนาแหลงทองเที่ยวในปาของเอกชน การเกิดไฟไหมปาจากความไมระมัดระวัง
ของนักทองเที่ยว เหลานี้มีสวนให ทรัพยากรปาไหมของแมฮองสอนลดลงหรือมีคุณภาพที่เสื่อม
โทรมลง สวนการใชที่ดินและน้ําสําหรับการเกษตรในที่สูงหรือที่ลาดเชิงเขายังไมมีการอนุรักษ
ทรัพยากรเทาที่ควรทําใหความอุดมสมบูรณลดลง อัตราผลผลิตต่ําลง ใชสารปราบศัตรูพืชไมถูกวิธี
และมากเกินจําเปนทําใหเกิดมลภ าวะตอดินและน้ํา รวมถึงสุขภาพของเกษตรและผูบริโภค
ในชุมชนเมืองยังไมมีระบบการบําบัดน้ําเสียแตใชการระบายลงทางน้ํา รวมถึงปญหาขยะมูลฝอยยัง
จัดการไมถูกตองตามหลักวิชาการทําใหมีปญหาดานสิ่งแวดลอม
 ปญหาดานการทองเที่ยวและบริการ แมฮอ งสอนมีแ หลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ
สูงจํานวนมากทั้งทางธรรมชาติ และประวัติศาสตรวัฒนธรรม รวมถึงชนกลุมนอยเผาตางๆ ที่
สามารถพัฒนาเพื่อการทองเที่ยวเชิงอนุรักษไดเพราะมีความสมบูรณและสวยงาม แตเพราะปญหา
การคมนาคมทั้งจากจังหวัดอื่นไปแมฮองสอนและภายในจังหวัดเองไมสะด วก เสนทางรถคดเคี้ยว
ลาดชันอันตราย ใชเวลาเดินทางนาน เปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาทองเที่ยว อีกประการหนึ่งคือ
แหลงทองเที่ยวยังไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ขาดการศึกษาในรายละเอียดวาแหลงใดสมควรจะ
ใหเปนเชิงอนุรักษประเภทใด รวมถึงขาดการศึกษาดานการตลาดของแหล งทองเที่ยวตางๆ ทําให
พัฒนาไดยาก
 ปญหาดานสาธารณูปโภค ทางถนนยังจําเปนตองปรับปรุงเสนทางเชื่อมโยงไป
ยังชายแดนและจุดทองเที่ยวอีกหลายจุด ปจจุบันยังเปนถนนลูกรัง อันตราย ใชเวลานาน และ
เสียคาใชจายในการซอมรถ ทางอากาศ เสนทางระหวางเชียงใหม -แมฮองสอน เทานั้นแตจํานวน
การเที่ยวบินไมมากพอในการขนสงนักทองเที่ยวโดยเฉพาะชวงเทศกาลวันหยุดและฤดูทองเที่ยว
รวมถึงการพัฒนาการคาและการทองเที่ยวอีกดวย ดานสาธารณูปโภค ระบบการประปา ระบบไฟฟา
ระบบโทรคมนาคม ยังมีความจําเปนตองลงทุนเพื่อขยายการบริการใหทันตอการเติบโตของจังหวัด
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9.2 แนวโนมการพัฒนา
พื้นที่สวนใหญของแมฮองสอนเปนปาที่ยังอุดมสมบูรณจึงมีความเสียเปรียบจังหวัด
อื่นในแงความไมสะดวกของการคมนาคมและสภาพภูมิศาสตรที่สูงๆ ต่ําๆ และพื้นที่ราบนอย ทําให
เสียโอกาสในการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและการเชื่อมโ ยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบานซึ่ง
แมฮองสอนควรใชศักยภาพของความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติที่มีอยูในการสงเสริมโอกาส
ทางการทองเที่ยว ผลกระทบจากปจจัยภายนอกกลุมประเทศ GMS การเติบโตของเศรษฐกิจใน
ประเทศกลุม GMS อิทธิพลตอเศรษฐกิจ การคาและการทองเที่ยวผานแดนของ แมฮอ งสอนแตไม
มากนักเพราะไมมีเสนทางหลักเชื่อมตอ มีเพียงจุดผานแดนแบบจุดผอนปรนกับเมียนมาร 2 จุด
ศักยภาพและโอกาสของแมฮองสอน มีดังนี้
การทองเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตรที่มีแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่อุดม
สมบูรณเหมาะในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิ งอนุรักษ และสามารถพัฒนาเชื่อมโยงประเทศ
เมียนมารได
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใชวัตถุดิบจากเมียนมาร อาทิ อุตสาหกรรมแปรรูปสินคา
การเกษตร อัญมณี และแปรรูปไม
แนวทางการพัฒนาภาคเหนือตอนบนของงานวิจัยครั้งนี้ดําเนินภายใต 2 แนวทาง
กลาวคือ (1) ใชประโยชนจากขอได เปรียบพื้นฐานของภูมิภาค โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณของ
ภูมิประเทศทรัพยากร ความมีเอกลักษณทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม รวมถึงภูมิศาสตรสถานที่ตั้ง
(2) การปรับตัวตอกระแสโลกและใชประโยชนจากโอกาส โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อันทันสมัย เปดสูการมีสวนรวมของหลายฝายทั้งภาครัฐและเอกชน พันธมิตรทองถิ่น ระดับภูมิภาค
ระดับประเทศ และกับนานาประเทศ เพื่อผลักดันใหภูมิภาคเหนือตอนบนอยูในตําแหนงที่สามารถ
แขงขันไดในตลาดโลก การพัฒนาภาคเหนือที่ผานมา มุงเนนการพัฒนาภายใตกระแสการพัฒนา
เชิงพาณิชยเพียงมิติเดียว ทําให เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติของภาคจากการบุกรุก
แผวถางพื้นที่ทํากินประกอบกับความผันผวนของสภาพสังคม วัฒนธรรม และการดํารงชีวิต
ขณะเดียวกันภายใตสถานการณเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาคและ
ระหวางประเทศ บทบาทและทิศทางหลักในการพัฒนาภาคเ หนือจึงตองเรงการเสริมศักยภาพและ
การเชื่อมโยงฐานทางเศรษฐกิจหลักที่มีความแตกตางกันในเชิงพื้นที่ โดยควรกําหนดบทบาท
การพัฒนาเชิงพื้นที่ที่มีความชัดเจน ใชฐานแข็งแกรงในสาขาบริการ โดยเฉพาะการทองเที่ยวเปน
ฐานหลัก ควบคูกับการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม เนนพัฒ นาอุตสาหกรรมที่ปราศจากมลพิษและ
อุตสาหกรรมที่มีโอกาสใหม เชน อุตสาหกรรมซอฟทแวร สื่อสารโทรคมนาคม ใชศักยภาพและ
ที่ตั้งของพื้นที่เปนฐานดานการคา ซึ่งเปนประตูเชื่อมโยงกับประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงทั้งทางบก
ทางน้ํา และทางอากาศ เพื่อการพัฒนาเกษตรและเกษตรแปรรูปเพือ่ สงออก

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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บทที่ 3
การประเมินความไดเปรียบในการแขงขันของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
1. แนวคิดการประเมินความไดเปรียบในการแขงขัน

แนวคิด Participatory Appraisal of Competitive Advantage : PACA โดย Jorg MeyerStamer ชาวเยอรมันเปนวิธีการกระตุนกระบวนการเรียนรูขอ งคนในพืน้ ที่ โดยสนับสนุนใหคนใน
พื้นที่รวมตัว รวมมือ ชวยกันคิดและปรับตัวเพื่อเขาสูการแขงขันระดับโลก จะตองคนหาสิ่งที่เปน
ความไดเปรียบของพื้นที่ นํามาตอยอดเพิ่มมูลคา เกิดบูรณาการและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
สืบเนื่องจากระยะเวลาที่ผานมา หากยอนมองดู การจัดทํานโยบายตาง ๆ ของรัฐที่ผานมา
เปนคําสั่งขอกําหนดกฎเกณฑลงมาในพื้นที่ลักษณะบังคับปฏิบัติ ซึ่งอาจเปนไปไมไดในทางปฏิบัติ
หรือไมเปนการแกไขปญหาที่แทจริง หรือที่สําคัญอาจไมไดรับความยอมรับรวมมือจากคนในพื้นที่
สุดทายนโยบายก็ไมอาจสัมฤทธิผลและปญหาจ ะยังคงอยูในทองถิ่น ในระยะยาวจะบั่นทอนทําให
เกิดความออนแอ อันซึ่งสวนทางกับทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยสิ้นเชิง
เพื่อใหการจัดทํานโยบายระดับประเทศ ระดับภูมิภาคถูกตองตรงกับปญหาของทองถิ่น
อยางแทจริง จําเปนตองรับฟงขอมูลความคิดเห็นจากคนทองถิ่น วิธีการ PACA เปนหนึง่ ในหลาย
เครื่องมือที่จะชวยรวบรวมขอมูล วินิจฉัยปญหา ศักยภาพของทั้ง SMEs (Track I) และของ
หนวยงานสนับสนุนในพืน้ ที่ (Track II Supporting) นําเขาสูภาครัฐเพื่อกําหนดเปนนโยบายและให
การสนับสนุนดานงบประมาณ อันจะเปนการชวยเหลือพัฒนา SMEs ในแบบที่ตรงกั บความเปน
จริง ตรงกับความตองการ ไมซับซอนสูญเปลา การจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในครั้งนี้จึงเลือกใชการเก็บขอมูลพื้นที่ดวย
วิธีการ PACA ที่เปนการสรางแรงจูงใจและจิตสํานึกในความรวมมือเพื่อการสรางความ เขมแข็งให
SMEs ดวยตนเอง กลุมธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่ของตนเอง รวมถึงการมองเห็นโอกาสและ
ประโยชนในการเชื่อมโยงกับพื้นที่ขางเคียงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของสงเสริมกัน

ลําดับภาระงานดวยวิธี PACA
สัมภาษณกลุม
อุตสาหกรรมเปาหมาย

เตรียมขอมูล
•SMEs Track
ออกแบบสอบถาม •Supporting Track
นัดหมายลวงหนา

Workshop

รวมรวม
ขอมูล
จากพื้นที่
นําสูการ
วิเคราะห
Diamond Model

งานลงพื้นที่ภาคสนาม 8 จังหวัด
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ลําดับความ
ระดมสมอง สําคัญปญหา
วินิจฉัย
หาขอสรุป
จุดออน
จัดทํา
จุดแข็ง
ยุทธศาสตร
SWOT
กลยุทธ
แผนโครงการ

นําแผนสูการปฏิบัติ
นําแผนสูการปฏิบัติ
นําแผนสูการปฏิบัติ
นําแผนสูการปฏิบัติ

-61-

ลําดับขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนา SMEs ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ประกอบดวย
1. เตรียมขอมูลพื้นฐานจากการศึกษาทุติยภูมิ
2. ออกแบบสอบถาม
3. สัมภาษณเก็บขอมูลลวงหนา
4. นําขอมูลมาวิเคราะห ตั้งเปน Diamond Model
5. ระดมสมอง วินิจฉัยจุดออน จุดแข็ง (SWOT)
6. ลําดับความสําคัญของปญหา และหาขอสรุปจากการระดับสมอง
7. นําขอสรุปมาประเมินทุนวิเค ราะหนําสูปจจัยเอื้อตอการสรางขีดความสามารถ
การแขงขัน
8. พัฒนาสูการเชื่อมโยงหวงโซคุณคาเครือขายทั้งภายในและภายนอก เพื่อบรรลุภาพ
ความสําเร็จในอนาคตวาดวย “เศรษฐกิจเชิงอนุรักษอยางยั่งยืน ที่สอดคลองกับภูมิปญญาและความ
เชี่ยวชาญของทองถิ่น” ซึ่งเปนวิสัยทัศนภาพอนาคตของ SMEs ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด
9. นําขอมูลจาก PACA (ขอ 3-4-5) จัดทําเปนแผนงานโครงการเพื่อลงสูภาคการปฏิบัติ
ใหเกิดผลจริงในแตละพื้นที่ แตละรายอุตสาหกรรม
PACA เปนกิจกรรมที่ควรทําซ้ําอยางตอเนื่องเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ไปขางหนาอย างเต็ม
ประสิทธิภาพ ในการศึกษาครั้งนี้เปนการจัดทํา PACA ครั้งที่ 1 โดยผลสรุปจะนําเสนอแกผูวา
ราชการทั้ง 8 จังหวัดใหทราบถึงความตองการของคนในพื้นที่ เพื่อการจัดทํานโยบายทิศทางในการ
ขับเคลื่อนระดับภาคหรือระดับประเทศอยางสอดคลอง ทําใหเกิดโครงการปฏิบัติการที่เป นจริง
อยางไรก็ตาม PACA ไมใชสูตรสําเร็จหรือยาวิเศษ อีกทั้งไมใชวิธีการวางแผนเชิงกลยุทธ แต PACA
หมายถึงการกระตุนให SMEs ทําการสํารวจตนเองและปรับปรุงแกไขพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดเวลา เพื่อเสริมในตนเองมีสถานภาพที่เขมแข็งและแขงขันได

PACA

PACA

ประเมินผล
ประมวล
ขอมูลใหม
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ยุทธศาสตร
กลยุทธ
แผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร
กลยุทธ
แผนปฏิบัติการ
ใหม

นําแผนสู
การปฏิบัติ

นําแผนสู
การปฏิบัติ
ใหม
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การกระตุนใหคนในพื้นที่เขามามีสวนรวมสรางความไดเปรียบในการแขงขันดวยวิธีการ
PACA มีหลายเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ไดเลือกเครื่องมือ “ตัวแบบเพชร
หรือ Diamond Model” โดย Michael Porter ซึ่งประกอบดวย
1. ปจจัยรับเขา เชน แรงงาน ทรัพยากร เงินทุน โครงสรางพื้นฐาน
2. การแขงขัน เชน ตลาด คูแขง สภาพการแขง อํานาจการตอรอง และวิธีการแขงขัน
ของ SMEs
3. อุปสงค เชน ทิศทางตลาด การบริโภค พฤติกรรมลูกคา แนวโนมการซื้อ กลุมลูกคา
เปาหมาย ความตองการของตลาดตอสินคา-บริการของ SMEs
4. หนวยงานสนับสนุนที่เกี่ยวของ เชน การมีและคุณภาพของ
supplier รวมถึง
อุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวเนื่อง อาทิ การรับชวงการผลิต อุตสาหกรรมตนน้ํา -กลางน้ํา การ
แขงขันระหวางประเทศ หอการคา สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร NGO
ตัวแบบ เพชร ของ พอรเตอร (Porter’s Diamond Model)
เพื่อรวบรวมขอมูลวิเคราะหการทําธุรกิจของ SMEs ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จากการ
ระดมสมองดวยวิธกี าร PACA
สภาพการ
สภาพการ
แข
แขงงขัขันน

Government
Government

ปปจจจัจัยยดดาานน
อุอุปปสงค
สงค

ปปจจจัจัยย
รัรับบเข
เขาา

หน
หนววยงาน
ยงาน
สนั
สนับบสนุ
สนุนนทีที่ ่
เกี
เกี่ย่ยวข
วขอองง
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Structure
Structure
of
ofFirms
Firmsand
and
Rivalry
Rivalry

Factor
Factor
Conditions
Conditions

Demand
Demand
Conditions
Conditions

Related
Relatedand
and
Supporting
Supporting
Industries
Industries

Chance
Chance
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การกําหนดตําแหนงของภูมภิ าคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ในการศึกษาครัง้ นีก้ าํ หนดให
สอดคล องกับทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี ดร . ทักษิณ ชินวัตร จากการ
วิเคราะหตําแหนงของประเทศไทยในแผนภูมิ Thailand Competitive Landscape กําหนดวิสยั ทัศน
ประเทศไทยมุงสูเปาหมาย 5 อุตสาหกรรม ไดแก (1) อาหารไทยครัวของโลก (2) กรุงเทพเมือง
แฟชัน่ (3) เมืองไทยเมืองทองเที่ยว (4) ผลิตชิ้นสวนรถยนต และ (5) การพัฒนา Software โดย
เทียบเคียงจากการวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่และ SMEs 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน กําหนดเปน
อุตสาหกรรมเปาหมายการศึกษาการประเมินความไดเปรียบในการแขงขันของพื้นที่
8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 4 สาขา ดังนี้
1. เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร สอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศไทยดานอาหารไทย
ครัวของโลก
2. หัตถกรรมและแฟชัน่ สอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศไทยดานกรุงเทพเมืองแฟชั่น
3. การทองเที่ยว สุขภาพ บริการ สอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศไทยดานเมืองไทยเมือง
ทองเที่ยว
4. ICT สอดคลองกับวิสัยทัศนประเทศไทยดานการพัฒนา Software

การกําหนดตําแหนงกลุมธุรกิจ SMEs เปาหมาย
อุตสาหกรรมเปาหมาย

1.
2.
3.
4.

เกษตร*อุตสาหกรรมเกษตร*อุตสาหกรรมอาหาร
หัตถกรรม * แฟชั่น * สิ่งทอ
ทองเที่ยว * สุขภาพ * บริการ
โครงสรางพื้นฐาน * Software Design

Perceived Value

H

Better Product

Outperform

หัตถกรรม แฟชั่น
สิ่งทอ เครื่องหนัง ICT

L
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H

ทองเที่ยว สุขภาพ บริการ
เกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร

Cost

L

-64-

การตอสูในสมรภูมิการคาของทั้งสี่อุตสาหกรรมเปาหมายจะตองเปนการตอสูดวยสินคา บริการที่ดีขึ้น (Better Product) มูลคาที่สูงขึ้น (Outperform) ไมใชการแขงขันดวยราคาขายที่ต่ํา ลง
อีกตอไป เปนการสรางสินคา -บริการใหมดวยตนทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งภูมิภาคเหนือตอนบนมี
ความไดเปรียบเชิงพื้นที่ทางการเกษตร อาหาร หัตถกรรม ทองเที่ยว สุขภาพ บริการ เพราะตั้งอยูใน
แหลงวัตถุดบิ ขอไดเปรียบอื่น ๆ ในการแขงขัน
2. การประเมินปจจัยความสามารถในการแขงขัน
การประเมินปจจัยความสามารถในการแขงขัน ไดนําแนวคิดมาจากธนาคารโลก ที่
กําหนดเกณฑการประเมินไว 4 ปจจัยดวยกัน (ขอมูลปจจัยความสามารถในการแขงขันไดสรุปไวใน
หนาถัดไป) ไดแก
1. ผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(Economic Performance)
2. ประสิทธิภาพทางสังคม
(Social Efficiency)
3. ประสิทธิภาพทางธุรกิจ
(Business Efficiency)
4. โครงสรางพื้นฐาน
(Infrastructure)

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

หนวย
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เชียงใหม เชียงราย พะเยา แมฮองสอน ลําพูน

ลําปาง

แพร

นาน

2544
2544

โรง

แหง
รอยละ

24
2,169
0.64
0.25

34
87

18
7,467
0.62
0.57

43
91

7
7
6,239 9,774
0.67 0.26
0.52 0.67

19
99

355,576 625,590 413,830 335,126
120,092 226,813 152,871 177,634

7
7,133
0.70
0.25

17
98

15
4,058
0.67
0.25

32
94

8
7,164
0.70
0.44

19
97

13
7,298
0.60
0.47

31
98

11
77
2544
2544
2533
2542

1,183,917 872,549 395,779 125,570
328,355 384,415 170,463 83,972

2544
2544

คน
คน

2545 ลานบาท 3,066
1,004
262
138
1,250
796
385
222
2543 ลานบาท 81,423
34,303 14,701 5,691
29,954 32,066 13,080 13,275
2544 รอยละ
-2.93
-3.93 -2.64
-0.98 -2.29 -5.55 -3.85 -2.76

ป
ขอมูล

Competitive Factors for Internal Assessment

1 Economic Performance
Income
GPP
Growth Rate
2 Social Efficiency
จํานวนสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
จํานวนโรงเรียนมัธยม
อัตราการเรียนตอมัธยมศึกษา
ตอนตน
จํานวนโรงพยาบาลรัฐ
จํานวนประชากรตอแพทย 1 คน
ดัชนีคุณภาพชีวิต : HDI **
ดัชนีความขัดสนรวม : IHD ***
3 Business Efficiency
จํานวนประชากรวัยแรงงาน
แรงงานภาคเกษตรกรรม
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

จํานวนธนาคารพาณิชย
จํานวนสาขาธนาคารพาณิชย
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมตอ
เงินลงทุน
จํานวน SMEs
จํานวนสถาบันสนับสนุน Meso
ยอดสงออก
4 Infrastructure
จํานวนทาอากาศยาน
จําวนวนเสนทางคมนาคมทางบก
จํานวนสถานีรถไฟ
การใชไฟฟาของครัวเรือน
(กิโลวัตต-ชั่วโมง)
การใชไฟฟาภาคบริการ
(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ป
ขอมูล หนวย เชียงใหม เชียงราย พะเยา แมฮองสอน ลําพูน
2544
แหง
125 53
17
9
17
2545 สํานักงาน 124
50
17
8
17
โรง:ลาน 2,501 : 1,523 : 423 :
809 :
บาท
18,748 4,530 1,443 235 : 525 4,699
2544

นาน
10
8
494 :
635

76.1

แพร
14
12
804 :
968

1

227.5

2.1

ลําปาง
29
29
2,207 :
52,414

1

191.9

3.0

46,719
1

126.6

9.1

76
1

25.9

1.1

4,379

87.0

3.0

59,629
1

235.8

1.9

2545 ลานบาท
แหง

520.7

27.1

1

2546

ลาน

108.5

1

2545

ลาน

1

2545
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3. เปรียบเทียบความสามารถและขอไดเปรียบทางการแขงขันของแตละจังหวัดและภูมิภาค
โดยรวม

ผลการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
100000

70000
60000

80000

50000

60000

B/person

Million
40000
20000

40000
30000
20000
10000
0

0

CM CR

CM

CR

ผลผลิตมวลรวมของจังหวัด
PY

MH

LN

GPP -2000

LP

PH

NAN

รายไดตอประชากร

PerCapita-2000

LN

LP

PH

NAN

• CM เชียงใหม • PY พะเยา

3500
3000
2500
Million

PY MH

• CR เชียงราย • MH แมฮองสอน

2000
1500
1000
500
0
CM

CR

PY

รายไดของจังหวัด

MH

LN

LP

Income -2002
PH

NAN

• LN ลําพูน

• PH แพร

• LP ลําปาง

• Nan นาน

ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ
Commercial Bank-2002

จํานวนสถาบันการเงิน

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000

LN

LP

PY

MH

CM

-

CR

200,000

Workforce-2001

PH

NAN

จํานวนแรงงานแรงงานภาคเกษตร

140
120
100
80
60
40
20
0
CM CR

PY MH

จํานวนโรงงาน เงินลงทุน

LP

Commercial Bank-2002
PH

NAN

Export-2002

Industrial Factory & Capital Investment -2001

สงออก

60000

46,719

LN

50000
40000

76

MH

4,379
59,629

Industrail Factory-2001

PH

NAN

LN

LP

PY

CM
MH

CM

CR

CR

30000
20000
10000
0

LN

Agricultural labor-2001

Capital Investment (million)

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

0

10000

20000

30000
Million

40000

50000

60000
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ประสิทธิภาพดานสังคม
Hospital -2001

IHD-1999

จํานวนโรงพยาบาล

30

ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

0.8
0.7

25

0.6
20

0.5

15

0.4

10

0.3
0.2

5

0.1

0

0
CM

CR

PY

MH

LN

LP

PH

NAN

CM

CR

PY

LN

จํานวนประชากรตอแพทย 1 คน

LP

PH

NAN

-2002

Electricity
Usage

Population per 1 Doctor
12000

MH

600
500

10000

400

8000

300

6000

LN

LP

PH

NAN
Service sector

PH

MH

NAN

PY

LN

CR

LP

CM

PY

0

MH

0

CM

100

2000

CR

200

4000

Household

ตารางการใหความสําคัญแกสาขาทางเศรษฐกิจรายจังหวัด
สาขาเศรษฐกิจ
การเกษตร (การเพาะปลูก)

ชม ชร ลพ ลป พย แพร นาน มฮ จัดเรียงลําดับ
ความสําคัญ
1 1 2
(1) (1) (2)

เหมืองแรและการยอยหิน

2
(2)

1
(1)

2

2

2

3
(1)

2

1

อุตสาหกรรม

1

2

การกอสราง

1

2

การคมนาคมขนสง

1

1

การขายสงขายปลีก

1

1

การธนาคารประกันภัย
อสังหาริมทรัพย

1

2

การบริการรวมการทองเที่ยว

1

1

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

1
(1)

1

2
1

2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1
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ตารางดานศักยภาพทรัพยากรและสิ่งแวดลอมรายจังหวัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดลอม

ชม

ชร

ลพ

ลป

ปาไม (การใชประโยชน)
 การปลูกปา
 การจัดการปาอนุรักษ
(ปาสงวน อุทยาน แหงชาติ เขตรักษา
พันธุสัตวปา การทองเที่ยวแบบ
อนุรักษ)

2
3
1

1
2

3
2
3

แหลงน้าํ ผิวดิน

2

1/3*

แหลงน้าํ ใตดนิ

2

2

แหลงแร
 ลิกไนต
 หินอุตสาหกรรม
 ยิปซั่ม
 ดินขาว
 พลังงานความรอนใตพิภพ

1
1

พย

แพร นาน มฮ

3
2
2

1
2

3
2
2

3

2

2

2

2

3

2

1
1
1
1

2

3
2
2

2

1
2

2
3
1

1/2* 2/3* 1/3*
2

3

3

3

2

* ตัวเลข 1 = ความสําคัญอันดับ 1 / ตัวเลข 2 = ความสําคัญอันดับ 2 / ตัวเลข 3 = ความสําคัญอันดับ 3
** ตัวเลข 1/3 = ความสําคัญสูงในการนําน้ําไปที่อื่น แตมีศักยภาพนํามาใชในพื้นที่นอย
*** ขอมูลจากโครงการศึกษาเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือตอนบนระยะ 10 ป
(พ.ศ. 2542-2551) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ผลวิเคราะหจากขอมูลที่รวบรวมจากกิจกรรม PACA ของแต ละจังหวัดในแตละ
อุตสาหกรรมเปาหมาย โดยใหผูที่เกี่ยวของในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการประเมิน ไดแสดงไว
ตอไปนี้
ความสามารถในการแขงขันรายจังหวัด (Track I : SMEs)

สรุปการประเมินความสามารถในการแขงขัน จังหวัดเชียงใหม
ผลการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
GPP 81423 ลานบาท
รายได 3066 ลานบาท
Business Sector หลากหลาย

ประสิทธิภาพทางสังคม

ระดับการศึกษาของประชากร ดี
คุณภาพชีวิต ดี
สาธารณสุข ดี

โครงสรางพื้นฐาน

ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ

สาธารณูปโภค ดีมาก
การคมนาคมขนสง ดีมาก
การสื่อสารโทรคมนาคม ดี
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภาษีของรัฐ ปานกลาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ดี

จํานวนประชากรวัยแรงงาน มาก
การลงทุน สูง
จํานวนธนาคารพาณิชย มาก
การปรับตัวสูโลกาภิวัตน ดี

Note : Color Interpretation

Weak

Medium

Strong

สรุปการประเมินความสามารถในการแขงขัน จังหวัดเชียงราย
ผลการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
GPP 34303 ลานบาท
รายได 1004 ลานบาท
Business Sector ไมหลากหลาย

ประสิทธิภาพทางสังคม

ระดับการศึกษาของประชากร ดี
คุณภาพชีวิต ดี
สาธารณสุข ปานกลาง

โครงสรางพื้นฐาน

ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ

สาธารณูปโภค ดี
การคมนาคมขนสง ดี
การสื่อสารโทรคมนาคม ดี
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภาษีของรัฐ ปานกลาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ดี

จํานวนประชากรวัยแรงงาน มาก
การลงทุน สูง
จํานวนธนาคารพาณิชย มาก
การปรับตัวสูโลกาภิวัตน ดี

Note : Color Interpretation

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

Weak

Medium

Strong
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สรุปการประเมินความสามารถในการแขงขัน จังหวัดลําพูน
ผลการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
GPP 29954 ลานบาท
รายได 1250 ลานบาท
Business Sector ไมหลากหลาย

ประสิทธิภาพทางสังคม

ระดับการศึกษาของประชากร ดี
คุณภาพชีวิต ดี
สาธารณสุข ปานกลาง

โครงสรางพื้นฐาน

ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ

สาธารณูปโภค ไฟฟา ไมคอยเสถียร
การคมนาคมขนสง ดี
การสื่อสารโทรคมนาคม ปานกลาง
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภาษีของรัฐ ปานกลาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ดี

จํานวนประชากรวัยแรงงาน นอย
การลงทุน สูง
จํานวนธนาคารพาณิชย ปานกลาง
การปรับตัวสูโลกาภิวัตน ปานกลาง

Note : Color Interpretation

Weak

Medium

Strong

สรุปการประเมินความสามารถในการแขงขัน จังหวัดลําปาง
ผลการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
GPP 32066 ลานบาท
รายได 796 ลานบาท
อัตราการเติบโตขยายตัวต่ํา -5.55
Business Sector ไมหลากหลาย

ประสิทธิภาพทางสังคม

ระดับการศึกษาของประชากร ดี
คุณภาพชีวิต ดี
สาธารณสุข ดี

โครงสรางพื้นฐาน

ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ

สาธารณูปโภค ดี
การคมนาคมขนสง ดี
การสื่อสารโทรคมนาคม ปานกลาง
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภาษีของรัฐ ปานกลาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ดี

จํานวนประชากรวัยแรงงาน มาก
การลงทุน สูง
จํานวนธนาคารพาณิชย มาก
การปรับตัวสูโลกาภิวัตน ปานกลาง

Note : Color Interpretation

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

Weak

Medium

Strong
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สรุปการประเมินความสามารถในการแขงขัน จังหวัดพะเยา
ผลการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

Weak

ประสิทธิภาพทางสังคม

ระดับการศึกษาของประชากร ดี
คุณภาพชีวิต ดี
สาธารณสุข ปานกลาง

GPP 14701 ลานบาท
รายได 262 ลานบาท
Business Sector ไมหลากหลาย

ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ

Strong

โครงสรางพื้นฐาน

จํานวนประชากรวัยแรงงาน ปานกลาง
สาธารณูปโภค ปานกลาง
Medium
การลงทุ
น
น
อ
ย
การคมนาคมขนส
ง
ไม
ด
ี
Medium
จํานวนธนาคารพาณิชย มาก
การสื่อสารโทรคมนาคม ปานกลาง
การปรับตัวสูโลกาภิวัตน ปานกลาง นโยบาย กฎ ระเบียบ ภาษีของรัฐ ปานกลาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ปานกลาง
Note : Color Interpretation

Weak

Medium

Strong

สรุปการประเมินความสามารถในการแขงขัน จังหวัดแพร
ผลการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

GPP 13080 ลานบาท
รายได 385 ลานบาท
อัตราการเติบโต -3.85 ชะลอตัว
ความหลากหลายของธุรกิจในพื้นที่ นอย

ประสิทธิภาพทางสังคม

ระดับการศึกษาของประชากร ดี
คุณภาพชีวิต ปานกลาง
สาธารณสุข ปานกลาง

โครงสรางพื้นฐาน

ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ

สาธารณูปโภค นอย
การคมนาคมขนสง ไมดี
การสื่อสารโทรคมนาคม นอย
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภาษีของรัฐ ปานกลาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ปานกลาง

จํานวนประชากรวัยแรงงาน ปานกลาง
การลงทุน ต่ํา
จํานวนธนาคารพาณิชย นอย
การปรับตัวสูโลกาภิวัตน นอย

Note : Color Interpretation

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

Medium

Weak

Medium

Strong
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สรุปการประเมินความสามารถในการแขงขัน จังหวัดนาน
ผลการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

GPP 12375 ลานบาท
รายได 222 ลานบาท
อัตราการเติบโต-2.76 ชะลอตัว
ความหลากหลายของธุรกิจในพื้นที่ นอย

ประสิทธิภาพทางสังคม

ระดับการศึกษาของประชากร ดี
คุณภาพชีวิต ปานกลาง
สาธารณสุข ปานกลาง

โครงสรางพื้นฐาน

ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ

สาธารณูปโภค นอย
การคมนาคมขนสง ไมดี
การสื่อสารโทรคมนาคม นอย
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภาษีของรัฐ ปานกลาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ปานกลาง

จํานวนประชากรวัยแรงงาน ปานกลาง
การลงทุน ต่ํา
จํานวนธนาคารพาณิชย นอย
การปรับตัวสูโลกาภิวัตน นอย
Note : Color Interpretation

Medium

Weak

Medium

Strong

สรุปการประเมินความสามารถในการแขงขัน จังหวัดแมฮองสอน
ผลการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

GPP 5691 ลานบาท
รายได 138 ลานบาท
อัตราการเติบโต-0.98 ชะลอตัว
ความหลากหลายของธุรกิจในพื้นที่ นอย

ประสิทธิภาพทางสังคม

ระดับการศึกษาของประชากร นอย
คุณภาพชีวิต ไมดี
สาธารณสุข ไมดี

โครงสรางพื้นฐาน

ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจ

สาธารณูปโภค นอย
การคมนาคมขนสง ไมดี
การสื่อสารโทรคมนาคม นอย
นโยบาย กฎ ระเบียบ ภาษีของรัฐ ปานกลาง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ปานกลาง

จํานวนประชากรวัยแรงงาน นอย
การลงทุน ต่ํา
จํานวนธนาคารพาณิชย นอย
การปรับตัวสูโลกาภิวัตน นอย

Note : Color Interpretation

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

Weak

Medium

Strong
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4. การประเมินทุน (Capital Assessment)
เปนการประเมินทุนใน 4 ดานไดแก
 ทุนกายภาพ (Physical Capital) แสดงถึงทุนดานทรัพยสินกายภาพทางภูมิศาสตรที่
จะนําไปสูการเชื่อมโยงพื้นที่การพัฒนา
 ทุนทางการเงิน (Financial Capital) แสดงถึงทุนทางเงินทุนที่จะนําไปสูสภาพ
คลองหรือความคลองตัวในการทําธุรกิจ
 ทุนมนุษย (Human Capital) แสดงถึงคุณคาของทรัพยากรบุคค ลที่มี ที่จะเอื้อตอ
การคิดริเริ่มสรางสรรค และเพิ่มคุณคาทางนวัตกรรม
 ทุนสังคม (Social Capital) แสดงถึงจํานวนและความเขมแข็งขององคกรตาง ๆ ใน
พื้นที่ คานิยม และวัฒนธรรมของสังคมที่จะเอื้อตอการเกิดปฏิสัมพันธระหวางกัน นําไปสูการไวใจ
เชื่อมโยงเปนเครือขายหรือ Cluster
หมายเหตุ

ขอมูลแสดงปจจัยดานทุนในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ไดสรุปไวในตารางหนา
ถัดไป

ผลการประเมินโดยใหผูที่เกี่ยวของในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการประเมิน

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ความสามารถในการแขงขันรายจังหวัด (Track II : Supporting)

2543

ตร.
กม.
ตร.
กม.
คน
มม.

แหง
ลาน
บาท
ลาน
บาท

63,385

125
81,986

20,107

53
28,121

5,369

11,678

5,105

17
6,932

1,600,850 1,263,169 509,075
1,220.4 2,287.5 1,550.9
ปง/ต่ํา กก/พอใช กวาน/
ต่ํา

16,468

17,771

3,482

6,335

1,318

9
1,918

236,993
1,358.2

11,494

12,681

6,047

17
8,300

4,506

29
19,147

9,100

12,534

4,958

14
7,161

868

6,539

3,015

10
3,872

406,030 801,260 486,502 487,206
1,108.8 1,105.0 1,461.5 1,524.3
ลี้/ดี
วัง/ต่ํา
ยม/ นาน/ต่ํา
พอใช

2,711

9,757

9,382

11,472

Capital Assessment
ปจจัยประกอบการพิจารณาทุนของจังหวัด
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , ธนาคารแหงประเทศไทย
ปขอมูล หนวย เชียงใหม เชียงราย พะเยา แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง แพร
นาน
ทุนกายภาพ (การเชื่อมโยง)
พื้นที่

พื้นที่ปาไม
2544
2544
2544

2545

2544
2545

จํานวนประชากร
ปริมาณน้ําฝน
คุณภาพแหลงน้ํา
ทุนทางการเงิน (สภาพคลอง)
จํานวนสาขาธนาคารพาณิชย
ปริมาณเงินฝากธนาคาร
พาณิชย
ปริมาณสินเชื่อธนาคารพาณิชย

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

สัดสวนสินเชือ่ ตอเงินฝาก
สินเชื่อเพื่อการพาณิชยกรรม
สินเชื่อเพื่อภาคบริการ
ทุนมนุษย (ความสรางสรรค)
จํานวนผูประกอบการ
จํานวนประชากรวัยแรงงาน
จํานวนแรงงานภาค
เกษตรกรรม
อัตราการเรียนตอมัธยมศึกษา
ตอนตน
จํานวนนักออกแบบ/Designer
ทุนสังคม(การมีปฏิสัมพันธ)
จํานวนชมรม/สมาคม
จํานวนสถาบันสนับสนุน

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

2544
2544

คน
คน

8,115

เชียงราย
63.2

334

2,372

181

415

293

2418

พะเยา แมฮองสอน ลําพูน
73.6
68.7
72.9

759

3097

ลําปาง
51

503

2,013

แพร
69.2

122

1,483

นาน
77.9
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1,517

355,576 625,590 413,830 335,126
120,092 226,813 152,871 177,634

98.40

125,570
83,972

97.11

1,183,917 872,549 395,779
328,355 384,415 170,463

93.87

97.87

90.70

77.23

86.71

99.15

ปขอมูล หนวย เชียงใหม
2545 รอย
77.3
ละ
2545 ลาน 18,601
บาท
2545 ลาน 8033.7
บาท

2544

รอย
ละ
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สรุปการประเมินทุน จังหวัดเชียงใหม

ทุนทางกายภาพ

ทุนทางการเงิน

โครงสรางพื้นฐาน ดีมาก
เทคโนโลยี ดี
สถาบันบริการดานวิจัยและพัฒนา มาก

สถาบันการเงิน มาก
บริการทางการเงินทุน หลากหลาย

ทุนมนุษย

ทุนสังคม

มีสถาบันการศึกษาหลายแหง
มีจํานวนและทักษะแรงงานดี
วิสัยทัศนของผูประกอบการ ดี

Note : Color Interpretation

คานิยมและวัฒนธรรมการทํางานของรัฐ,
องคกรเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ดี

Weak

Medium

Strong

สรุปการประเมินทุนจังหวัด เชียงราย
ทุนทางกายภาพ

ทุนทางการเงิน

โครงสรางพื้นฐาน ดี
เทคโนโลยี ปานกลาง
สถาบันบริการดานวิจัยและพัฒนา มาก

สถาบันการเงิน มาก
บริการทางการเงินทุน มาก

ทุนมนุษย

สถาบันการศึกษา มาก
มีจํานวนและทักษะแรงงาน มาก
วิสัยทัศนของผูประกอบการ มาก

Note : Color Interpretation

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ทุนสังคม

คานิยมและวัฒนธรรมการทํางานของรัฐ,
องคกรเอกชน และประชาชนในพื้นที่ดี

Weak

Medium

Strong
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สรุปการประเมินทุน จังหวัดลําพูน
ทุนทางการเงิน

สถาบันการเงิน ปานกลาง
บริการทางการเงินทุน มาก

ทุนทางกายภาพ

โครงสรางพื้นฐาน ดี
เทคโนโลยี ปานกลาง
สถาบันบริการดานวิจัยและพัฒนา ปานกลาง

ทุนมนุษย

ทุนสังคม

สถาบันการศึกษา ปานกลาง
มีจํานวนและทักษะแรงงาน ปานกลาง
วิสัยทัศนของผูประกอบการ ปานกลาง
Note : Color Interpretation

คานิยมและวัฒนธรรมการทํางานของรัฐ,
องคกรเอกชน และประชาชนในพื้นที่
ปานกลาง

Weak

Medium

Strong

สรุปการประเมินทุน จังหวัดลําปาง
ทุนทางกายภาพ

ทุนทางการเงิน

โครงสรางพื้นฐาน ดี
เทคโนโลยี ปานกลาง
สถาบันบริการดานวิจัยและพัฒนา มาก

สถาบันการเงิน มาก
บริการทางการเงินทุน มาก

ทุนมนุษย

สถาบันการศึกษา มาก
มีจํานวนและทักษะแรงงาน มาก
วิสัยทัศนของผูประกอบการ ดี
Note : Color Interpretation

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ทุนสังคม

Medium

คานิยมและวัฒนธรรมการทํางานของรัฐ,
องคกรเอกชน และประชาชนในพื้นที่
ปานกลาง

Weak

Medium

Strong

-79-

สรุปการประเมินทุน จังหวัดพะเยา
ทุนทางกายภาพ

ทุนทางการเงิน

โครงสรางพื้นฐาน ปานกลาง
เทคโนโลยี ปานกลาง
สถาบันบริการดานวิจัยและพัฒนา ปานกลาง

สถาบันการเงิน ปานกลาง
บริการทางการเงินทุน มาก

ทุนมนุษย

สถาบันการศึกษา ปานกลาง
มีจํานวนและทักษะแรงงาน ปานกลาง
วิสัยทัศนของผูประกอบการ ดี

Note : Color Interpretation

ทุนสังคม

Strong

คานิยมและวัฒนธรรมการทํางานของรัฐ,
องคกรเอกชน และประชาชนในพื้นที่ดี

Weak

Medium

Strong

สรุปการประเมินทุน จังหวัดแพร
ทุนทางการเงิน

สถาบันการเงิน นอย
บริการทางการเงินทุน นอย

ทุนมนุษย

สถาบันการศึกษา นอย
มีจํานวนและทักษะแรงงาน นอย
วิสัยทัศนของผูประกอบการ ปานกลาง
Note : Color Interpretation

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ทุนทางกายภาพ

โครงสรางพื้นฐาน ไมดี
เทคโนโลยี ปานกลาง
สถาบันบริการดานวิจัยและพัฒนา นอย

ทุนสังคม

Medium

คานิยมและวัฒนธรรมการทํางานของรัฐ,
องคกรเอกชน และประชาชนในพื้นที่
ปานกลาง

Weak

Medium

Strong
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สรุปการประเมินทุน จังหวัดนาน
ทุนทางกายภาพ

ทุนทางการเงิน

โครงสรางพื้นฐาน ไมดี
เทคโนโลยี ปานกลาง
สถาบันบริการดานวิจัยและพัฒนา นอย

สถาบันการเงิน นอย
บริการทางการเงินทุน นอย

ทุนมนุษย

สถาบันการศึกษา นอย
มีจํานวนและทักษะแรงงาน นอย
วิสัยทัศนของผูประกอบการ ปานกลาง
Note : Color Interpretation

ทุนสังคม

Medium

คานิยมและวัฒนธรรมการทํางานของรัฐ,
องคกรเอกชน และประชาชนในพื้นที่
ปานกลาง
Weak

Medium

Strong

สรุปการประเมินทุน จังหวัดแมฮองสอน
ทุนทางการเงิน

สถาบันการเงิน นอย
บริการทางการเงินทุน นอย

ทุนมนุษย

สถาบันการศึกษา นอย
มีจํานวนและทักษะแรงงาน นอย
วิสัยทัศนของผูประกอบการ ปานกลาง

Note : Color Interpretation

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ทุนทางกายภาพ

โครงสรางพื้นฐาน ไมดี
เทคโนโลยี ปานกลาง
สถาบันบริการดานวิจัยและพัฒนา นอย

ทุนสังคม

คานิยมและวัฒนธรรมการทํางานของรัฐ,
องคกรเอกชน และประชาชนในพื้นที่
ปานกลาง

Medium

Weak

Medium

Strong
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5. การประเมินหวงโซคุณคา
เปนการนําเอาแนวคิดหวงโซคุณคา (Value Chain) มาใช โดยมองกิจกรรมที่เชื่อมโยง
ตอเนื่องเปนหวงโซ
การประเมินจําแนกเปน 2 เครือขาย ไดแก
5.1 เครือขายวงใน (Internal Network) เปนเครือขายที่แสดงความเขมแข็งของ SMEs
เอง จําแนกได 3 หัวขอไดแก
• หวงโซคุณคา (Value Chain)
• แรงขับเคลื่อนแหงการพัฒนา
• หวงโซสูความเปนเลิศของ SMEs
5.2 เครือขายวงนอก (External Network) เปนเครือขายวงนอกที่แสดงความชวยเหลือ
ขององคกรสนับสนุนภาครัฐและเอกชนที่จะใหการสนับสนุนแก SMEs จําแนกได 3 หัวขอไดแก
• หวงโซอุปทานระหวางองคกร
• เครือขายธุรกิจ
• การรวมกลุมระดับภูมิภาค
ผลการประเมินโดยใหคนที่เกี่ยวของในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการประเมิน
เครือขายภายใน (Track I : SMS) Internal Network ภาพรวมภูมิภาครายสาขาอุตสาหกรรม

เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาเกษตรกรรม
หวงโซคุณคา (Value Chain)

ขอมูลวัตถุดิบ
ทรัพยากรปอนเขา

ผลผลิต

การจัดการ

เชียงใหม
เชียงราย
ลําปาง
ลําพูน
แพร
นาน
พะเยา
แมฮองสอน
Weak

Medium

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

การตลาด
การขาย
Strong
Strong
Strong

Medium
Medium
Medium
Medium
Medium

Strong
Strong
Medium

Strong

Weak
Medium
Weak

การบริการ
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เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
หวงโซคุณคา (Value Chain)

ขอมูลวัตถุดิบ
ทรัพยากรปอนเขา

ผลผลิต

การจัดการ

เชียงใหม
เชียงราย ไมมีการรวมกลุมเครือขายภายในจังหวัด
ลําปาง
ลําพูน
ไมมีการรวมกลุมเครือขายภายในจังหวัด
แพร
ไมมีการรวมกลุมเครือขายภายในจังหวัด
นาน
พะเยา
แมฮองสอน ไมมีการรวมกลุมเครือขายภายในจังหวัด
Weak

Medium

การตลาด
การขาย

การบริการ

Medium

Strong

Medium

Medium

Strong

Weak

Strong

เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาหัตถกรรม
หวงโซคุณคา (Value Chain)

ขอมูลวัตถุดิบ
ทรัพยากรปอนเขา

ผลผลิต

การจัดการ

เชียงใหม
เชียงราย ไมมีการรวมกลุมเครือขายภายในจังหวัด
ลําปาง
ลําพูน
แพร
นาน
พะเยา
แมฮองสอน
Weak

Medium

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

Strong

การตลาด
การขาย
Strong

Medium

Weak
Weak
Weak
Weak
Weak

การบริการ
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เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาแฟชั่น*สิ่งทอ
หวงโซคุณคา (Value Chain)

ขอมูลวัตถุดิบ
ทรัพยากรปอนเขา

ผลผลิต

การจัดการ

เชียงใหม
เชียงราย ไมมีการรวมกลุมเครือขายภายในจังหวัด
ไมมีการรวมกลุมเครือขายภายในจังหวัด
ลําปาง
ลําพูน
แพร
นาน
พะเยา
แมฮองสอน
Weak

Medium

การตลาด
การขาย

การบริการ

Medium

Medium

Medium
Weak
Weak
Weak

Strong

เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาทองเที่ยว
หวงโซคุณคา (Value Chain)

ขอมูลวัตถุดิบ
ทรัพยากรปอนเขา

ผลผลิต

การจัดการ

เชียงใหม
เชียงราย
ลําปาง
ลําพูน
แพร
นาน
พะเยา
แมฮองสอน
Weak

Medium

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

การตลาด
การขาย
Medium
Medium

Weak
Weak
Weak
Weak
Weak
Weak

Strong

การบริการ
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เครือขายภายใน (Internal Network) สาขา ICT
หวงโซคุณคา (Value Chain)

ขอมูลวัตถุดิบ
ทรัพยากรปอนเขา

ผลผลิต

เชียงใหม
เชียงราย
ลําปาง
ลําพูน
แพร
นาน
พะเยา
แมฮองสอน
Weak

การจัดการ

การตลาด
การขาย

การบริการ

Medium

ไมมีการรวมกลุมเครือขายภายในจังหวัด
Weak

ไมมีการรวมกลุมเครือขายภายในจังหวัด

หมายเหตุ แมการผลิต
ชิ้นสวนและอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสจะเปน
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
สําคัญของลําพูน
แตไมจัดอยูในสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)

ไมมีการรวมกลุมเครือขายภายในจังหวัด
ไมมีการรวมกลุมเครือขายภายในจังหวัด
ไมมีการรวมกลุมเครือขายภายในจังหวัด
ไมมีการรวมกลุมเครือขายภายในจังหวัด
Strong

Medium

เครือขายภายใน (Track I : SMS) Internal Network แรงขับเคลื่อนแหงการพัฒนา
ภาพรวมภูมิภาครายสาขาอุตสาหกรรม

เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาเกษตรกรรม
แรงขับเคลื่อนแหงการพัฒนา

OBM
ยั่งยืน
ดวย
แบรนด
แบรนด
ODM
เพิ่ม
มูลคา
ดวยการ
ออกแบบ
OEM
รับจาง
ผลิต

Weak

Weak

Weak

Weak

Weak

Weak

Weak

Weak

Medium

Weak

Weak

Weak

Weak

Weak

Weak

Weak

Strong

Strong

Strong

Strong

Medium

Strong

Strong

Strong

เชียงใหม

เชียงราย

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ลําปาง

ลําพูน

แพร

นาน

พะเยา

แมฮองสอน
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เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
แรงขับเคลื่อนแหงการพัฒนา

OBM
ยั่งยืน
ดวย
แบรนด

Weak

ODM
เพิ่ม
มูลคา
ดวยการ
ออกแบบ
OEM
รับจาง
ผลิต

Weak

Weak

Weak

Medium

Medium

Medium

Weak

Strong

Strong

Strong

Strong

เชียงใหม

เชียงราย

ลําปาง

ลําพูน

แพร

นาน

พะเยา

แมฮองสอน

เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาหัตถกรรม
แรงขับเคลื่อนแหงการพัฒนา

OBM
ยั่งยืน
ดวย
แบรนด
ODM
เพิ่ม
มูลคา
ดวยการ
ออกแบบ
OEM
รับจาง
ผลิต

Weak

Weak

Medium

Medium

Strong

Strong

เชียงใหม

เชียงราย

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ลําปาง

Weak

Weak

Weak

Weak

Weak

Medium

Medium

Medium

Medium

Weak

Medium

Medium

Strong

ลําพูน

แพร

นาน

Medium

พะเยา

Medium

แมฮองสอน
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เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาแฟชั่น*สิ่งทอ
แรงขับเคลื่อนแหงการพัฒนา

OBM
ยั่งยืน
ดวย
แบรนด

Weak

ODM
เพิ่ม
มูลคา
ดวยการ
ออกแบบ
OEM
รับจาง
ผลิต

Medium

Strong

Weak

Weak

Medium

Medium

เชียงใหม

เชียงราย

ลําปาง

ลําพูน

Weak

Weak

Weak

Medium

Medium

Medium

Weak

Strong

Medium

แพร

นาน

Medium

พะเยา

Medium

แมฮองสอน

เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาทองเที่ยว
แรงขับเคลื่อนแหงการพัฒนา

OBM
ยั่งยืน
ดวย
แบรนด
ODM
เพิ่ม
มูลคา
ดวยการ
ออกแบบ
OEM
รับจาง
ผลิต

Medium

Weak

Weak

Weak

Weak

Weak

Medium

Weak

Weak

Weak

Weak

Medium

Medium

Medium

Weak

Weak

เชียงใหม

เชียงราย

Medium

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ลําปาง

ลําพูน

แพร

Weak

นาน

Weak

Weak

Weak

Medium

Weak

Medium

พะเยา

แมฮองสอน
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เครือขายภายใน (Internal Network) สาขา ICT
แรงขับเคลื่อนแหงการพัฒนา

OBM
ยั่งยืน
ดวย
แบรนด
ODM
เพิ่ม
มูลคา
ดวยการ
ออกแบบ
OEM
รับจาง
ผลิต

Weak

Weak

Medium

Weak

Medium

เชียงใหม

Medium

เชียงราย

ลําปาง

ลําพูน

แพร

นาน

พะเยา

แมฮองสอน

เครือขายภายใน (Track I : SMS) Internal Network
หวงโซสูความเปนเลิศของ SMEs (Excellence Chain) ภาพรวมภูมิภาครายสาขาอุตสาหกรรม

เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาเกษตรกรรม
หวงโซสูสคู วามเปนเลิศของ SMEs (Excellence Chain)
ขอมูลสารสนเทศ

นวัตกรรม

เชียงใหม
เชียงราย
ลําปาง
ลําพูน
แพร
นาน
พะเยา
แมฮองสอน

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

เครือขาย

สินคาเฉพาะ
ตลาดเฉพาะ

Medium
Medium
Medium
Medium

Weak
Weak
Weak
Weak

การบริหาร
จัดการ
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เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
หวงโซสูสคู วามเปนเลิศของ SMEs (Excellence Chain)
ขอมูลสารสนเทศ

นวัตกรรม

เชียงใหม
เชียงราย
ลําปาง
ลําพูน
แพร
นาน
พะเยา
แมฮองสอน

สินคาเฉพาะ
ตลาดเฉพาะ

เครือขาย

การบริหาร
จัดการ

Weak

Weak
Weak

Weak

เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาหัตถกรรม
หวงโซสูสคู วามเปนเลิศของ SMEs (Excellence Chain)
ขอมูลสารสนเทศ

นวัตกรรม

เชียงใหม
เชียงราย
ลําปาง
ลําพูน
แพร
นาน
พะเยา
แมฮองสอน

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

สินคาเฉพาะ
ตลาดเฉพาะ

Medium

Medium

Medium

Medium
Medium
Weak
Weak

เครือขาย

การบริหาร
จัดการ
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เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาสิ่งทอ
หวงโซสูสคู วามเปนเลิศของ SMEs (Excellence Chain)
ขอมูลสารสนเทศ

นวัตกรรม

เชียงใหม
เชียงราย
ลําปาง
ลําพูน
แพร
นาน
พะเยา
แมฮองสอน

สินคาเฉพาะ
ตลาดเฉพาะ

Medium

เครือขาย

การบริหาร
จัดการ

Strong

Medium

Strong

Medium

Strong

Medium
Weak
Weak

เครือขายภายใน (Internal Network) สาขาทองเที่ยว
หวงโซสูสคู วามเปนเลิศของ SMEs (Excellence Chain)
ขอมูลสารสนเทศ

นวัตกรรม

เชียงใหม
เชียงราย
ลําปาง
ลําพูน
แพร
นาน
พะเยา
แมฮองสอน

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

สินคาเฉพาะ
ตลาดเฉพาะ

Weak
Weak
Weak
Weak
Weak
Weak
Weak
Weak

เครือขาย

การบริหาร
จัดการ
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เครือขายภายใน (Internal Network) สาขา ICT
หวงโซสูสคู วามเปนเลิศของ SMEs (Excellence Chain)
ขอมูลสารสนเทศ

นวัตกรรม

เครือขาย

สินคาเฉพาะ
ตลาดเฉพาะ

เชียงใหม
เชียงราย
ลําปาง
ลําพูน
แพร
นาน
พะเยา
แมฮองสอน

การบริหาร
จัดการ

Medium

Weak

ความสัมพันธ 3 เครือขายวงนอก รายจังหวัด (Track II : Supporting)

เครือขายวงนอกภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม
Regional Clustering รวมกลุมระดับภูมิภาค
กลุมที่เกี่ยวของ
วัตถุดิบ
ปจจัยพื้นฐาน

Weak

อุตสาหกรรมหลัก
เกษตร/หัตถกรรม
ทองเที่ยว/ICT

ตลาด
ในประเทศ
ตางประเทศ

Network Supply Chain เครือขายธุรกิจ
Medium

Strong

Medium

เกษตร หัตถกรรม

ทองเที่ยว
สุขภาพ
บริการ

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ

Inter-Organization Supply Chain
หวงโซอุปทานระหวางองคกร
Strong

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา
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เครือขายวงนอกภาครัฐ จังหวัดเชียงราย
Regional Clustering รวมกลุมระดับภูมิภาค
Weak

กลุมที่เกี่ยวของ
วัตถุดิบ
ปจจัยพื้นฐาน

อุตสาหกรรมหลัก
ตลาด
เกษตร/หัตถกรรม
ในประเทศ
ทองเที่ยว/ICT ตางประเทศ

Network Supply Chain เครือขายธุรกิจ

Weak

Medium

Weak

เกษตร

ทองเที่ยว
หัตถกรรม สุขภาพ
บริการ

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ

Inter-Organization Supply Chain
หวงโซอุปทานระหวางองคกร
Weak

Medium

Strong

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา

เครือขายวงนอกภาครัฐ จังหวัดลําพูน
Regional Clustering รวมกลุมระดับภูมิภาค
Weak

กลุมที่เกี่ยวของ
วัตถุดิบ
ปจจัยพื้นฐาน

อุตสาหกรรมหลัก
เกษตร/หัตถกรรม
ทองเที่ยว/ICT

ตลาด
ในประเทศ
ตางประเทศ

Network Supply Chain เครือขายธุรกิจ

Weak

Medium

Weak

เกษตร

ทองเที่ยว
หัตถกรรม สุขภาพ
บริการ

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ

Inter-Organization Supply Chain
หวงโซอุปทานระหวางองคกร
Weak

Medium

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

Strong

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา
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เครือขายวงนอกภาครัฐ จังหวัดลําปาง
Regional Clustering รวมกลุมระดับภูมิภาค
Weak

กลุมที่เกี่ยวของ
วัตถุดิบ
ปจจัยพื้นฐาน

อุตสาหกรรมหลัก
เกษตร/หัตถกรรม
ทองเที่ยว/ICT

ตลาด
ในประเทศ
ตางประเทศ

Network Supply Chain เครือขายธุรกิจ
Medium

Strong

Weak

เกษตร

ทองเที่ยว
หัตถกรรม สุขภาพ
บริการ

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ

Inter-Organization Supply Chain
หวงโซอุปทานระหวางองคกร
Medium

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา

เครือขายวงนอกภาครัฐ จังหวัดพะเยา
Regional Clustering รวมกลุมระดับภูมิภาค
Weak

กลุมที่เกี่ยวของ
วัตถุดิบ
ปจจัยพื้นฐาน

อุตสาหกรรมหลัก
ตลาด
เกษตร/หัตถกรรม
ในประเทศ
ทองเที่ยว/ICT ตางประเทศ

Network Supply Chain เครือขายธุรกิจ
Weak

เกษตร

ทองเที่ยว
หัตถกรรม สุขภาพ
บริการ

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ

Inter-Organization Supply Chain
หวงโซอุปทานระหวางองคกร
Medium

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา
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เครือขายวงนอกภาครัฐ จังหวัดแพร
Regional Clustering รวมกลุมระดับภูมิภาค
Weak

อุตสาหกรรมหลัก
ตลาด
เกษตร/หัตถกรรม
ในประเทศ
ทองเที่ยว/ICT ตางประเทศ

กลุมที่เกี่ยวของ
วัตถุดิบ
ปจจัยพื้นฐาน

Network Supply Chain เครือขายธุรกิจ
Weak

เกษตร

ทองเที่ยว
หัตถกรรม สุขภาพ
บริการ

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ

Inter-Organization Supply Chain
หวงโซอุปทานระหวางองคกร
Weak

องคกร

suppliers

คูคา

ลูกคา

เครือขายวงนอกภาครัฐ จังหวัดนาน
Regional Clustering รวมกลุมระดับภูมิภาค
Weak

กลุมที่เกี่ยวของ
วัตถุดิบ
ปจจัยพื้นฐาน

อุตสาหกรรมหลัก
เกษตร/หัตถกรรม
ทองเที่ยว/ICT

ตลาด
ในประเทศ
ตางประเทศ

Network Supply Chain เครือขายธุรกิจ
Weak

เกษตร

หัตถกรรม

ทองเที่ยว
สุขภาพ
บริการ

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ

Inter-Organization Supply Chain
หวงโซอุปทานระหวางองคกร

Weak

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา
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เครือขายวงนอกภาครัฐ จังหวัดแมฮองสอน
Regional Clustering รวมกลุมระดับภูมิภาค
Weak

กลุมที่เกี่ยวของ
วัตถุดิบ
ปจจัยพื้นฐาน

อุตสาหกรรมหลัก
ตลาด
เกษตร/หัตถกรรม
ในประเทศ
ทองเที่ยว/ICT ตางประเทศ

Network Supply Chain เครือขายธุรกิจ
Weak

เกษตร

ทองเที่ยว
หัตถกรรม สุขภาพ
บริการ

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ

Inter-Organization Supply Chain
หวงโซอุปทานระหวางองคกร
Weak

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา

ประเด็นสําคัญในการปรับเปลี่ยนจุดออนเปนจุดแข็ง นําสูการสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันใหแก SMEs ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดในอุตสาหกรรมเปาหมายทั้ง 4 ไดแก
 โครงสรางพื้นฐานดานกายภาพของสังคมยังไม เพียงพอ โดยเฉพาะดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รวมถึงการกระจายโครงสรางพื้นฐานครอบคลุมทั้ง 8 จังหวัดเปนสิ่งที่จําเปน
 การศึกษา ยังมีชองวางทางการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาอยูมากทําใหแรงงานขาด
คุณภาพและไมสอดคลองกับความตองการของอุตสาหกรรม
 ระบบราชการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเทียบกับความรวดเร็วฉับไวใน
การแขงขันของโลกธุรกิจ
 ขาดการคิดคนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมอันนํามาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน โดยเฉพาะที่เอื้อตอการผลิตงาน Handmade ที่มีประสิทธิภาพดานกําลังการผลิต
 การกระจายเงินทุนภายในประเทศยังขาดประสิทธิภาพ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ความสัมพันธ 3 เครือขายวงนอก ภาพรวมของภูมิภาคเหนือตอนบน
Inter-Organization Supply Chain (หวงโซอุปทานระหวางองคกร)

เชียงใหม

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา

Strong

ลําพูน

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา

Medium

ลําปาง

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา

Medium

แพร

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา

เชียงราย

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา

พะเยา

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา

Weak

แมฮองสอน

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา

Weak

นาน

suppliers

องคกร

คูคา

ลูกคา

Weak

Strong

Weak

Medium

Strong

Medium

Network Supply Chain (เครือขายธุรกิจรายจังหวัด)
เชียงใหม

เกษตร

ลําพูน

เกษตร

หัตถกรรม

ลําปาง

เกษตร

หัตถกรรม

แพร

เกษตร

หัตถกรรม

เชียงราย

เกษตร

หัตถกรรม

พะเยา

เกษตร

หัตถกรรม

แมฮองสอน

เกษตร

หัตถกรรม

นาน

เกษตร

หัตถกรรม

หัตถกรรม

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ทองเที่ยว
สุขภาพ
บริการ
ทองเที่ยว
สุขภาพ
บริการ
ทองเที่ยว
สุขภาพ
บริการ
ทองเที่ยว
สุขภาพ
บริการ
ทองเที่ยว
สุขภาพ
บริการ
ทองเที่ยว
สุขภาพ
บริการ
ทองเที่ยว
สุขภาพ
บริการ
ทองเที่ยว
สุขภาพ
บริการ

เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร
สารสนเทศ

Medium

Strong

Medium

Weak

Medium

Weak

Medium

Medium

Weak

Weak

Strong

Weak
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Regional Clustering

การรวมกลุมเชื่อมโยงเครือขายอุตสาหกรรมระดับภูมิภาค
กลุมที่เกี่ยวของ
วัตถุดิบ
ปจจัยพื้นฐาน

อุตสาหกรรมหลัก
เกษตร * หัตถกรรม
ทองเที่ยว * ICT

ตลาด
• ในประเทศ
• ตางประเทศ

Weak

ผลการประเมินความไดเปรียบในการแขงขันของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนทัง้
(2) การประเมินความสามารถในการแขงขัน (3) การประเมินทุน (4) การประเมินหวงโซคุณคา (1)
การประเมิน ตัวแบบเพชร สรุปไดเปน แผนปฏิบัติการ (Action Plan) รายสาขาอุตสาหกรรม

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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6. บทสรุปผลการสํารวจขอจํากัดการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการ
สรุปปญหาที่ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด ยอมใน 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ตองการใหมีการปรับปรุงแกไข
 ดานผูประกอบการ มีปญหาในเรื่องระบบการจัดการบริหารธุรกิจสมัยใหม
การปรับตัวตอภาวะภายนอกที่มีผลกระทบ การแสวงหาความรูขอมูลและการประยุกตใช การตลาด
เชิงรุก การบริหารการเงิน และการพัฒนาพันธมิตรธุรกิจ การปรับความคิดจากการแขงขันดานราคา
มาเปนการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาตลาดเฉพาะ
 ดานแรงงานซึ่งเปนปจจัยนําเขาที่สําคัญในทุกๆภาคอุตสาหกรรมนั้น ประสบปญหา
ในดานทัศนคติแรงงานที่ไมเอื้อตอการทํางานแบบมืออาชีพและการเติบโตของอุตสาหกรรมเปน
อย างมาก ทัศนคติดังกลาวไดแก การไมมีวินัยในการทํางาน การหยุดงานในชวงเทศกาล เปนตน
นอกจากทัศนคติแลวประเด็นเรื่องคุณภาพฝมือแรงงาน ทักษะและความรูเชิงลึกในสายงาน การใช
เทคโนโลยีสมัยใหมเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ทักษะการสื่อสารดานภาษา ความรับผิดชอบใน
หนาที่ ยังเปนเรื่องที่ควรไดรับการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่อง
 วัตถุดิบในการผลิต ยังมีปญหาในดานคุณภาพและความไมหลากหลายของวัตถุดิบ
ในพื้นที่ และเริ่มประสบภาวการณขาดแคลนวัตถุดิบในบางอุตสาหกรรม ขาดการแวงหาแหลง
ทดแทน ตองพึ่งพิงการนําเขา สําหรับวัตถุดิบใน อุตสาหกรรมทองเที่ยว ตองการการปรับปรุงดูแล
และฟนฟูทัศนียภาพ
 สถาบันสนับสนุน ผูประกอบการสวนใหญยังมีปญหาในการเขาถึงบริการของ
สถาบันการเงิน ในดานเงื่อนไขการใหสินเชื่อ การติดตอหรือการรับบริการจากหนวยงานของ
ภาครัฐก็ยังเปนประเด็นปญหาที่ผูประกอบการสวน ใหญใหความคิดเห็นเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
ประเด็นของการขาดความสะดวกในการติดตอ เนื่องจากการแบงสวนการทํางาน ขาดการบูรณาการ
ที่อํานวยความสะดวกแกผูประกอบการ
 สถาบันการศึกษาซึ่งมีบทบาทสําคัญในดานการผลิตบุคลากรและงานวิจัยปอนใหกับ
อุตสาหกรรมในพื้นที่ ยังคงมีปญหาในดานประสิทธิภาพและความสอดคลองตามความตองการของ
ผูประกอบการ
 อุตสาหกรรมสนับสนุนสําหรับอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่เองยังตองการการพัฒนา
อีกมาก เชน ธุรกิจดานลอจิสติกส บรรจุภัณฑ เปนตน

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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บทที่ 4
การแปลงความไดเปรียบในการแขงขันของพื้นที่ลงสูแผนงานโครงการ
การประเมินความไดเปรียบในการแขงขันของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนทัง้ (1)
การประเมินตัวแบบเพชร (2) การประเมินทุน (3) การประเมิน Network (4) การประเมิน
ความสามารถในการแขงขันนําสูการจัดทํากลยุทธและแผนงานโครงการโดยทีมวิจัยดวยแนวคิด
ศักยภาพการพัฒนาดวยการขับเคลื่อน 3 ระยะ
 ขับเคลื่อนดวยทรัพยากร
 ขับเคลื่อนดวยการลงทุน
 ขับเคลื่อนนวัตกรรม
จัดทําเปนแผนงานโครงการ แสดงเปนรายสาขาอุตสาหกรรม ดังตอไปนี้
 กลยุทธและแผนงานโครงการสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 กลยุทธและแผนงานโครงการสาขาหัตถอุตสาหกรรม แฟชั่น สิ่งทอ
 กลยุทธและแผนงานโครงการสาขาการทองเที่ยว
 กลยุทธและแผนงานโครงการสาขา ICT
แผนงานโครงการที่นําเสนอโดยทีมวิจัยใน บทนี้จะนําสูการบูรณาการโครงการสงเสริม
พัฒนา SMEs ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัดในบทตอไป

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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กลยุทธเกษตรกรรม
ขัขับบเคลื
เคลื่อ่อนน
ดดววยย
ทรั
ทรัพ
พยากร
ยากร

ขัขับบเคลื
เคลื่อ่อนน
ดดววยการ
ยการ
ลงทุ
ลงทุนน

ขัขับบเคลื
เคลื่อ่อนน
ดดววยย
นวั
นวัตตกรรม
กรรม

•เนนการผลิตพืชที่มีมูลคา
สูง ผลิตตามรูปแบบเฉพาะ
วิจัย
เทคโนโลยีการเพาะปลูกที่
• เทคโนโลยีการผลิต พัฒนา • การเพาะปลูกพืชที่มี
เพิ่มมูลคา อาทิ เกษตร
ไมซับซอน
มูลคาเปนที่ตองการของ
ปลอดสารพิษ เกษตร
ตลาด
อนามัย และ เกษตร
•แรงงานในพื้นที่
การตลาด
อินทรีย เกษตรไฮโดรโพ
คาแรงถูก
• แรงงานมีความรูเฉพาะ
พัฒนา
นิค
ทรัพยากร

• การเพาะปลูกพืช
ทองถิ่น

• การเพาะปลูกแบบ
ผสมผสาน

การ
จัดการ

มนุษย

•มุงการตลาด

พัฒนา
ทรัพยากร •แรงงานมีความรูเฉพาะ
เชิงลึก
มนุษย

ปจจัยเอื้อ

ปจจัยเอื้อ

แผนงานโครงการเกษตรกรรม
ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
ทรั
ทรัพ
พยากร
ยากร


วิจัย
พัฒนา





ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ว
ดวยการ
ยการ
ลงทุ
ลงทุน
น

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
นวั
นวัต
ตกรรม
กรรม

กําหนดแผนแมบทการเพาะปลูกชนิดพืช
และพื้นที่เพาะปลูกที่ชัดเจนเพื่อใหมีการ
วางแผนปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
การ
เพียงพอและมีคุณภาพ
จั
ด
การ
สงเสริมการวิจัยที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม
และสอดคลองกับความตองการของตลาด
สรางหลักสูตรที่สรางเสริมประสบการณ และ
ความสามารถประกอบอาชีพใชงานไดจริง
กําหนดมาตรฐานแนวทางเดียวกัน อบรม
และใหความรูไปยังเกษตรกรและ
ผูประกอบการแตละกลุมพื้นที่อยางทั่วถึง

พัฒนา
ทรัพยากร

โครงการไรตัวอยาง
มนุษย

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน







การตลาด



พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย

การ Matching ขอมูลขาวสารของ
พันธมิตรในสายโซอุปทานตั้งแตแหลง
ผลิตจนถึงตลาด การจัดตั้งศูนยบริหาร
และกระจายการบริการ
พัฒนามาตรฐานผลิตผลทางการเกษตร
และบรรจุภัณฑใหไดเปนระดับสากล
ประชาสัมพันธเกษตรปลอดภัย
สงเสริมระบบการตลาด GAP และ
Organic
จัดตั้งบรรษัทการเกษตรแบบครบวงจร
เพื่อรองรับเกษตรอินทรีย
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กลยุทธอุตสาหกรรมเกษตร
ขัขับบเคลื
เคลื่อ่อนน
ดดววยย
ทรั
ทรัพ
พยากร
ยากร

ขัขับบเคลื
เคลื่อ่อนน
ดดววยการ
ยการ
ลงทุ
ลงทุนน

• เทคโนโลยีการผลิต
ไมซับซอน
•แรงงานในพื้นที่
คาแรงถูก

วิจัย
พัฒนา

ขัขับบเคลื
เคลื่อ่อนน
ดดววยย
นวั
นวัตตกรรม
กรรม

•เทคโนโลยีการผลิต
การถนอมอาหาร การ
แปรรูปที่เพิ่มมูลคา

วิจัย
พัฒนา

พัฒนา
ทรัพยากร •แรงงานมีความรูเฉพาะ
มนุษย

การ
จัดการ

การตลาด

ปจจัยเอื้อ

• เนนเทคโนโลยีการผลิต
ที่เพิ่มมูลคาสูง ผลิตตาม
รูปแบบเฉพาะ อาทิ ขาว
คุณเพิ่ม ที่สามารถใชกับ
ไมโครเวฟ การถนอม
อาหารดวยวิธีการ Spray
retort
• มุงตอบสนองความ
ตองการของตลาด
• แรงงานมีความรูเฉพาะ
เชิงลึก

ปจจัยเอื้อ

แผนงานโครงการอุตสาหกรรมเกษตร
ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
ทรั
ทรัพ
พยากร
ยากร

วิจัย
พัฒนา



ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
นวั
นวัต
ตกรรม
กรรม

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยการ
ยการ
ลงทุ
ลงทุน
น

สงเสริมการวิจัยที่เหมาะสมกับ
อุตสาหกรรมและสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด



การ
จัดการ




พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย

กําหนดมาตรฐานแนวทางเดียวกัน
อบรมและใหความรูไปยังเกษตรกร
และผูประกอบการแตละกลุมพื้นที่
อยางทั่วถึง

วิจัย
พัฒนา



การตลาด

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

การ Matching ขอมูลขาวสารของ
พันธมิตรในสายโซอุปทานตั้งแต
แหลงผลิตจนถึงตลาด การจัดตั้ง
ศูนยบริหารและกระจายการบริการ
เพิ่มหรือกระจายอํานาจการรับรอง
มาตรฐานดานอาหารใหมีความ
เพียงพอตอความตองการของ
ภาคเอกชน
พัฒนามาตรฐานผลิตผลทาง
การเกษตรและบรรจุภัณฑใหไดเปน
ระดับสากล
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กลยุทธหัตถกรรม
ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
ทรั
ทรัพ
พยากร
ยากร

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ว
ดวยการ
ยการ
ลงทุ
ลงทุน
น

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
นวั
นวัต
ตกรรม
กรรม

•มุงงานอุตสาหกรรม
การ
เนนรูปแบบที่ขายไดใน
จั
ด
การ
เชิงพาณิชย
•มุงเนนคุณภาพแรงงาน
พัฒนา
พัฒนา
ทรัพยากร เนนการออกแบบตาม
ทรัพยากร
•เนนตนทุนคาแรงต่ํา มนุษย
ความตองการของตลาด
มนุษย
ฐานกวาง (Mass
(Mass
•เนนตนทุนวัตถุดิบ
Market)
การ
ราคาถูก
เชื่อมโยง •มุงเนนคุณภาพวัตถุดิบ
การตลาด
และความสามารถในการ
จัดการวัตถุดิบ
•มุงยอดขาย
• ผลิตดวยมือตาม
รูปแบบพื้นบานอาศัย
ภูมิปญญาและทักษะ
ดั้งเดิม

วิจัย
พัฒนา

ปจจัยเอื้อ

• มุงเนนระบบการผลิต
ที่มีมูลคาสูง ผลิตตาม
รูปแบบเฉพาะ อาศัย
การ Outsource ไปยัง
แหลงผลิตอื่นๆที่มี
ศักยภาพ
• มุงเนนความคิด
สรางสรรค กระบวนการ
ออกแบบ รูปแบบ
เฉพาะ
• มุงการตลาด

ปจจัยเอื้อ

แผนงานโครงการหัตถกรรม
ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
ทรั
ทรัพ
พยากร
ยากร


วิจัย
พัฒนา


โครงการ Local Material
Experimental Project นําวัตถุดิบใน
ทองถิ่นมาทดลองทําเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ เพื่อเลือกสรรวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑที่เหมาะสม
จัดกิจกรรมดูงานการผลิต และเทคนิค

ใหมๆ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย สงเสริมใหบริษัทเอกชน

การ
เชื่อมโยง

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ว
ดวยการ
ยการ
ลงทุ
ลงทุน
น

สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ
รวบรวม พัฒนาระบบการจัดการขอมูล
ภายใน เผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูล
ดานวัตถุดิบในพื้นที่ เทคโนโลยีการ
ผลิตที่เกี่ยวของกับงานหัตถกรรม
เทคนิคการผลิต ชางเทคนิค และ
เครื่องมือตางๆ อยางครบวงจร

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
นวั
นวัต
ตกรรม
กรรม


การ
จัดการ

พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย





การตลาด

การ Matching ขอมูลขาวสารของ
พันธมิตรในสายโซอุปทานตั้งแตแหลง
ผลิตจนถึงตลาด การจัดตั้งศูนยบริหาร
และกระจายการบริการ
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การสรางสรรค(Creativity Workshop
Project) เปนระยะๆ ใหเหมาะสมกับ
ฤดูกาลการทําตลาด
สรางภาพลักษณของการเปนแหลง
สินคาหัตถกรรมระดับโลก
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กลยุทธสิ่งทอ
ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
ทรั
ทรัพ
พยากร
ยากร

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยการ
ยการ
ลงทุ
ลงทุน
น

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
นวั
นวัต
ตกรรม
กรรม

•มุงงานอุตสาหกรรมใช
การ
เครื่องจักรในการผลิต
จั
ด
การ
•มุงเนนคุณภาพแรงงาน
•เนนตนทุนคาแรงต่ํา
พัฒนารูปแบบตาม
พัฒนา
พัฒนา
แรงงานในพื้นที่ ใช
ทรัพยากร แนวโนมตลาด
ทรัพยากร
เวลาในการฝกฝน
•มุงเนนคุณภาพวัตถุดิบ
มนุษย
มนุษย
ทักษะ
และความสามารถในการ
จัดการวัตถุดิบ
การ
•เนนตนทุนวัตถุดิบ
•มุงยอดขาย
เชื
อ
่
มโยง
ราคาถูก
การตลาด
• ตัดเย็บดวยมือตาม
รูปแบบดั้งเดิม

วิจัย
พัฒนา

ปจจัยเอื้อ

ปจจัยเอื้อ

• มุงเนนระบบการผลิต
ที่มีมูลคาสูง ผลิตตาม
รูปแบบเฉพาะ อาศัย
การ Outsource ไปยัง
แหลงผลิตอื่นๆที่มี
ศักยภาพ
• มุงเนนความคิด
สรางสรรค กระบวนการ
ออกแบบที่มีเอกลักษณ
เฉพาะ ตรงกับความ
ตองการตลาดเฉพาะ
• มุงการตลาด และการ
สรางแบรนด
งแบรนด

แผนงานโครงการสิ่งทอ
ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
ทรั
ทรัพ
พยากร
ยากร


วิจัย
พัฒนา



พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย

การ
เชื่อมโยง


ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ว
ดวยการ
ยการ
ลงทุ
ลงทุน
น

สงเสริมการปลูกพืชที่เปนวัตถุดิบ
เชน ฝาย หอม ที่ตรงกับความ
ตองการของผูผลิตและตลาด พัฒนา
และผสมผสานเสนใยตางๆใหเกิด
ความหลากหลาย

ประสานงานระหวางโรงงานใน
ทองถิ่นในการจัดฝกอบรม จัด
กิจกรรมดูงานการผลิต และ
เทคนิคใหมๆ แลกเปลี่ยน
ขอมูลสนับสนุนการออกแบบ
ขอมูลแนวโนม และขอมูลดาน
การตลาด
สรางการรวมกลุมผูผลิตผาทอ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
นวั
นวัต
ตกรรม
กรรม


การ
จัดการ



พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย


การตลาด

การ Matching ขอมูลขาวสารของ
พันธมิตรในสายโซอุปทานตั้งแตแหลง
ผลิตจนถึงตลาด การจัดตั้งศูนยบริหาร
และกระจายการบริการ
ประชาสัมพันธถึงเอกลักษณและคุณคา
ของผาทอไทยเพื่อสรางภาพลักษณ
ของสินคาใหอยูในใจของลูกคา
ตลอดไป
จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การสรางสรรค(Creativity Workshop
Project) เปนระยะๆ ใหเหมาะสมกับ
ฤดูกาลการทําตลาด
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กลยุทธทองเที่ยว
ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
ทรั
ทรัพ
พยากร
ยากร

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยการ
ยการ
ลงทุ
ลงทุน
น

• เนนความไดเปรียบ
ทางภูมิศาสตรเปนจุด
ขายพื้นฐาน
• เสนอบริการพื้นฐาน
เชน หองพักธรรมดา
มัคคุเทศกใชภาษา
เพียงสื่อสารได
•คาแรงภาคบริการ
ราคาถูก

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
นวั
นวัต
ตกรรม
กรรม

• ยกระดับบริการพื้นฐาน
เชน โปรแกรมทองเที่ยว
เปนแพคเกจ หองพักอาหารคุณภาพสากล ความ
ปลอดภัยนักทองเที่ยว
การ
เชื่อมโยง มัคคุเทศกมีความรูเชิงลึก
สื่อสารไดดี
คุณภาพ
บริการ

วิจัย
พัฒนา

คุณภาพ
บริการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย

การตลาด

• มุงสรางเอกลักษณ
ลานนา
• เนนตลาดเฉพาะ มุง
ลูกคาคุณภาพเสนอดวย
‘high touch’ ลานนา
‘high-tech’ คุณภาพชีวิต
และโครงสรางพื้นฐานของ
ภูมิภาค
• มุงสื่อสารการตลาดเชิง
รุกครบวงจร

การ
จัดการ

ปจจัยเอื้อ

ปจจัยเอื้อ

แผนงานโครงการทองเที่ยว
ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
ทรั
ทรัพ
พยากร
ยากร


วิจัย
พัฒนา

คุณภาพ
บริการ

การ
เชื่อมโยง







ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยการ
ยการ
ลงทุ
ลงทุน
น
ศึกษาความตองการของลูกคาทั้ง
ในและตางประเทศ
กิจกรรมปรับทัศนียภาพ พัฒนา
สิ่งอํานวยความสะดวกในแหลง
ทองเที่ยว เสนทางการทองเที่ยว
ใหไดมาตรฐาน ความสะอาดและ
ความปลอดภัย

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
นวั
นวัต
ตกรรม
กรรม
คุณภาพ
บริการ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน



การ
จัดการ

จัดอบรมบุคลากรดานบริการ ผูนํา การตลาด
ทองถิ่น ผูมีสวนไดสวนเสียกับ
อุตสาหกรรมทองเที่ยว ในดาน
อนุรักษ ศักยภาพดานภาษา และ
คุณภาพการบริการ
พัฒนา
แลกเปลี่ยนขอมูลในเครือขายเพื่อ
การประสานประโยชนดานบริการ



ทรัพยากร
มนุษย



กําหนดตําแหนงทางการตลาดที่
ชัดเจน
Customizeโปรแกรมการ
ทองเที่ยวที่เหมาะกับแตละ
Segment รวมทั้งทําการ
เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ให
ตรงกับ ภาพลักษณ การตลาด
การประชาสัมพันธ ตําแหนงที่
นําเสนอ

พัฒนาศักยภาพผูประกอบการ
บุคลากรดานการทองเที่ยวใน
ดานความรูเชิงลึกเกี่ยวกับ
โปรแกรมการทองเที่ยวที่นําเสนอ
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กลยุทธ ICT
ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
ทรั
ทรัพ
พยากร
ยากร

• โครงสรางพื้นฐานที่
เอื้อตอการมีเครือขาย
สื่อสารโทรคมนาคม

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
นวั
นวัต
ตกรรม
กรรม

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยการ
ยการ
ลงทุ
ลงทุน
น

การ
เชื่อมโยง

วิจัย
พัฒนา
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย

•การลงทุนในโครงขาย
ความเร็วสูง
•การสรางสรรคโปรแกรม
ดานซอฟทแวรเฉพาะ
อุตสาหกรรม

พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย

การตลาด

•ศักยภาพของทรัพยากร
มนุษยดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ปจจัยเอื้อ

• การประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศให
เกิดมูลคาเชิงพาณิชย เชน
การวางตําแหนงทางการ
ตลาด การใหความรู
(Educate)ลูกคา

การ
จัดการ

ปจจัยเอื้อ

แผนงานโครงการ ICT
ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
ทรั
ทรัพ
พยากร
ยากร


การ

เชื่อมโยง

วิจัย
พัฒนา


ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ว
ดวยการ
ยการ
ลงทุ
ลงทุน
น

ขั
ขับ
บเคลื
เคลื่อ่อน
น
ด
ดววยย
นวั
นวัต
ตกรรม
กรรม

ปรับปรุงระบบโครงสรางพื้นฐานใหเสถียร
สามารถรองรับการทํางานของระบบ
การ
คอมพิวเตอร และระบบสื่อสารขอมูล
จั
ด
การ
ความเร็วสูงที่เชื่อมโยงทั้งภูมิภาคได
โครงการความรวมมือผลิตโปรแกรมเพื่อ
ใชในกิจการ SMEs ในอุตสาหกรรมตางๆ
ของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อ
งานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบ
การตลาด
ฐานขอมูลลูกคาและ CRM ฐานขอมูล
สินคาตนแบบ ระบบควบคุมContract
Farming ระบบ Mini MRP เปนตน
จัดอบรมผูประกอบการSMEs ในดานการ
ใชประโยชนจากระบบ ICT และการ
ประยุกตใชงานเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและ
บริการ

พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน







พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย

โครงการผลิตโปรแกรมเพื่อใช
สนับสนุนกิจการ SMEs ในกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน สําหรับ
สถาบันที่เกี่ยวของ อาทิ Craft
Design Service Center เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนา การตลาด
เชิงรุก และการตลาดแบบ Oneto-One
แนะนําการบํารุงรักษา Website
ใหตอบสนองตอตลาดที่
ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา
จัดโครงการศึกษาตอยอดดาน
IT เนนหลักสูตรเฉพาะทางเชน
การใช IT ในงาน CRM, SCM,
MRP, EC
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บทที่ 5
แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของประเทศไทย
(พ.ศ. 2545-2549)
บูรณาการแนวคิดการสงเสริมพัฒนา SMEs จากภาครัฐ (Top Down)
ความตองการของพื้นที่ (Bottom Up) และโครงการจากทีมศึกษา

ยุทธศาสตรชาติ
ยุทธศาสตร สสว.
ยุทธศาสตรสภาพั
สภาพัฒน
เปาประสงค

- เพิ่มผลผลิตภาคการผลิต/บริการ
- เพิ่มสวนแบงตลาดสงออก
- กําหนดตําแหนงสาขาการผลิต
ที่มีความไดเปรียบในตลาดโลก

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ยุทธศาสตรจังหวัด

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
เปาหมาย

• เพิ่มมูลคาการคาการลงทุน
• เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว
• เพิ่มยอดขายหัตถกรรม
วิสาหกิจชุมชน
• เพิ่มมูลคาสงออกสินคาเกษตร

ยุทธศาสตรSMEs
SMEs
เปาหมาย

- เพิ่มผลผลิตภาคการ
ผลิต/บริการ
- เพิ่มสวนแบงตลาด
สงออก
- กําหนดตําแหนงสาขา
การผลิตที่มีความ
ไดเปรียบในพื้นที่

แผนงาน/โครงการ
ผลที่ได
กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
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วิสัยทัศน SMEs กลุมจังหวัดลานนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนพลังขับเคลื่อนฐานเศรษฐกิจที่มีอยูเดิม
และสรางขึ้นใหมใหเกิดความยั่งยืนบนฐานของทรัพยากร วัฒนธรรมลานนาและนวัตกรรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พันธกิจและเปาประสงคกลุมจังหวัดลานนา
พันธกิจที่ 1
สรางความเขมแข็งใหกับ SMEsในฐานเศรษฐกิจเดิมและฐานเศรษฐกิจใหม
เปาหมายรวม เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจดานการคา การลงทุนและการสงออก
พันธกิจที่ 2

สรางนวัตกรรมและความไดเปรียบการแขงขันของ
SMEsในสาขาเศรษฐกิจที่
สอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่ลานนา
เปาหมายรวม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในสาขา เกษตร หัตถกรรม ทองเที่ยว
บริการ และอุตสาหกรรม ICT
พันธกิจที่ 3

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การคาและการบริการของ SMEs ดวยการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม
เปาหมายรวม เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต การคาแล ะการบริการของ SMEs ในสาขาเศรษฐกิจหลัก
ของภูมิภาค

พันธกิจที่ 4
สนับสนุนงานคนควาวิจยั และพัฒนานวัตกรรมดาน ICT
เปาหมายรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพนวัตกรรมดาน ICT

ยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ และแผนงานโครงการ
เพื่อการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมภูมิภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-107เปาหมายรวม

(เฉลี่ย 10% ของเปาหมาย สสว. รวมทั่วประเทศ สัดสวนภาคกลาง 60% ภูมิภาค 40% : เหนือบน เหนือลาง อีสาน ใต)

1. มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของ SMEs ขยายตัวในอัตราที่เรงตัวตอเนื่อง
จนมีสัดสวนเปนรอยละ 50 ของมูลคาผลิตภัณฑรวมในป พ.ศ. 2549 หรืออัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 15% ตอป
2. การจางงานของ SMEs เพิ่มขึ้น 18,000 คน ตอป
3. ประสิทธิภาพการผลิต การคา การบริการของ SMEs ของภาคสูงขึ้น 2% ตอป
4. มูลคาการสงออก SMEs ของภาคขยายตัวไมนอยกวา 3% ตอป
5. จดทะเบียน SMEs เพิ่มขึ้น 5,000 รายในป 2549
6. ผูประกอบการใหมเพิ่มขึ้น 5,000 รายตอป
7. กลุมอาชีพดําเนินขั้นธุรกิจเพิ่มขึ้นเปน 650 กลุมในป 2549

1

1
ฟนฟู SMEs เปนกลไก
หลักทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร
สสว.

2
สราง/ปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน
ลดอุปสรรคในธุรกิจ

2

3
เสริมสราง SMEs
ใหเติบโตและยั่งยืน

4
เสริมสราง SMEs
สูระดับสากล

5

3

สราง/พัฒนา
ผูประกอบการใหม

6
เสริมสรางวิสาหกิจชุมชน
แกไขความยากจน
กระจายความเจริญสูภูมิภาค

1

เชิงปรับตัว

เพิ่มมูลคาฐานเศรษฐกิจเดิม
มุงเพิ่มมูลคาและสรางความ
เขมแข็งแกฐานเศรษฐกิจเดิม
มุงเนนการบริหารจัดการและ
การตลาด

เชิงรุก

สรางฐานเศรษฐกิจใหม เปน
ศูนยกลางเศรษฐกิจในกลุม
ประเทศ GMS และเอเชียใต
เปนประตูการคากับประเทศ
เพื่อนบาน พัฒนาสินคาและ
บริการบนพื้นฐานของวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจความรู

เชิงยั่งยืน

สนับสนุนทั้งฐานเศรษฐกิจเดิม
และใหม ดํารงฐานวัฒนธรรม
ลานนา ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรมนุษย ความมั่นคง
เขมแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร
กลุม
จังหวัด
ลานนา
เชียงใหม
เชียงราย
ลําพูน
ลําปาง
พะเยา
แพร
นาน
แมฮองสอน

เปาหมาย #1/2/3

ฟนฟู SMEs เปนกลไก
หลักทางเศรษฐกิจ

2

เปาหมาย #1/3

สราง/ปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน
ลดอุปสรรคในธุรกิจ

3
ยุทธศาสตร
สสว.

เปาหมาย #1/2/3/4

เสริมสราง SMEs
ใหเติบโตและยั่งยืน

4

กลยุทธ
เปาหมาย #1/2/3/4

เสริมสราง SMEs
สูระดับสากล

5

เปาหมาย #5/6/7

สราง/พัฒนา
ผูประกอบการใหม

6
เสริมสรางวิสาหกิจชุมชน
แกไขความยากจน
กระจายความเจริญสูภูมิภาค

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

เปาหมาย #2/7

1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาสาขาเกษตร/แปรรูปอาหาร
พัฒนาสาขาหัตถอุตสาหกรรม/แฟชั่น
พัฒนาสาขาการทองเที่ยว/บริการ
พัฒนาสาขา ICT
การพัฒนาเฉพาะพื้นที่
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วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาหมายรวม

ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดลานนา
เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง
พะเยา แพร นาน แมฮองสอน

1 เชิงปรับตัว 2 เชิงรุก

3 เชิงยั่งยืน

ยุทธศาสตร สสว.
1

2

3

4

5

สราง/ปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐาน
ลดอุปสรรคในธุรกิจ

เสริมสราง SMEs
ใหเติบโตและยั่งยืน

เสริมสราง SMEs
สูระดับสากล

สราง/พัฒนา
ผูประกอบการใหม

เปาหมาย
ยุทธศาสตร

เปาหมาย
ยุทธศาสตร

เปาหมาย
ยุทธศาสตร

เปาหมาย
ยุทธศาสตร

เปาหมาย
ยุทธศาสตร

กลยุทธ
มาตรการ

กลยุทธ
มาตรการ

กลยุทธ
มาตรการ

กลยุทธ
มาตรการ

กลยุทธ
มาตรการ

โครงการ
ปฏิบัติการ
ตามกลยุทธ

โครงการ
ปฏิบัติการ
ตามกลยุทธ

โครงการ
ปฏิบัติการ
ตามกลยุทธ

โครงการ
ปฏิบัติการ
ตามกลยุทธ

โครงการ
ปฏิบัติการ
ตามกลยุทธ

ฟนฟู SMEs เปนกลไก
หลักทางเศรษฐกิจ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

6
เสริมสรางวิสาหกิจชุมชน
แกไขความยากจน
กระจายความเจริญสูภูมิภาค

เปาหมาย
ยุทธศาสตร
กลยุทธ
มาตรการ
โครงการ
ปฏิบัติการ
ตามกลยุทธ
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1. ยุทธศาสตรการฟนฟู SMEs ใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ
เปาหมายรวม (เฉลี่ย 10 % ของเปาหมาย สสว . รวมทั่วประเทศ สัดสวนภาค กลาง
60 % ภูมิภาค 40% : เหนือบน เหนือลาง อีสาน ใต)
 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) รวม
SMEs ขยายตัวในอัตราที่เรงตัวตอเนื่องจนมีสัดสวนเปนรอยละ 50 ของมูลคาผลิตภัณฑรวมในป
พ.ศ.2549 หรืออัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 15 % ตอป
 การจางงานของ SMEs เพิ่มขึ้น 18,000 คน ตอป
 ประสิทธิภาพการผลิต การคา การบริการของ SMEs ของภาคสูงขึ้น 2 % ตอป
 มูลคาการสงออก SMES ของภาคขยายตัวไมนอยกวา 3 % ตอป
 จดทะเบียน SMEs เพิ่มขึ้น 5,000 รายในป 2549
 ผูประกอบการใหมเพิ่มขึ้น 5,000 รายตอป
 กลุมอาชีพดําเนินขั้นธุรกิจเพื่มขึ้นเปน 650 กลุมในป 2549
มาตรการ
 มาตรการเรงดวน คือ การเรงรัดแกปญหาเฉพาะหนาที่เปนอุปสรรคของการ
ผลิตและการตลาด การสนับสนุนการเจาะตลาดใหม โดยเฉพาะตลาดประเทศเพื่อนบาน สงเสริม
กิจกรรมที่จะขยายตลาดของอุตสาหกรรมสาขาพื้นฐานของภูมิภาค
 มาตรการระยะกลางและระยะยาว คือการเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตบูรณา
การเอกลักษณของทองถิ่นเขากับอุตสาหกรรมสาขาพื้นฐานของภูมิภาค เสริมสรางโอกาสทาง
การตลาด เรงพัฒนาระบบขอมูลและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการคา
กลยุทธและโครงการ รวม 4 กลยุทธ 11 โครงการ
 กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
- โครงการสนับสนุนการเงินแกผูประกอบการเกษตรอินทรีย
- โครงการสรางเครือขายวิจัยพัฒนาดานการเกษตรและระบบสารสนเทศ
การบริหารตลาด (MKIS)
- โครงการเชื่อมโยงฐานขอมูล (ตลาด-วัตถุดิบ ) ระหวางผูประกอบการ เกษตรกร และทําเนียบการแปรรูปเกษตร

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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 กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม

- โครงการพัฒนากลุมลูกคาเฉพาะตลาด
- โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรดวยองคความรูและความคิดสรางสรรค
- โครงการพัฒนาตลาดผาทอลานนา

 กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ

- โครงการพัฒนากลุมลูกคาเฉพาะตลาด
- โครงการยกระดับการจัดงานประเพณีที่เปนเอกลักษณของจังหวัดใหเปน

งานระดับชาติ
- โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และ
มิตรภาพ
- โครงการพัฒนาตลาดใหม “นักทองเที่ยวอิสระ”

 กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT

- โครงการผสมผสานเทคโนโล ยีสารสนเทศกับภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อใช
ประโยชนในภาคการผลิต

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 1 การฟนฟู SMEs ใหเปนกลไกหลักทางเศรษฐกิจของสังคมและประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 1 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

ชื่อโครงการ

โครงการสนับสนุนการเงินแกผูประกอบการเกษตรอินทรีย

วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางแรงจูงใจใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตมาสูเกษตรอินทรีย
2. เพือ่ เปนแหลงเงินทุนพิเศษสําหรับผูประกอบการเกษตรอินทรีย
ตัวชี้วัด
ตนทุน
ลดลง

ปจจัยสูความสําเร็จ








คุณภาพวัตถุดิบ
การสรางนวัตกรรม
การวางแผน/การออกแบบที่ดี
การใชทรัพยากร/ทุนรวมกัน
การรวมกลุม /สรางเครือขายธุรกิจ
สายโซอุปทานที่สมบูรณ
หวงโซคุณคาที่สมบูรณ

ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรูใหมและนวัตกรรม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
 ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู
OBM
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเอง
และสรางแบรนด)


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดสินคาที่ตนทุนลดลงจากการเลิกใชสารเคมี แตมีมูลคาเพิ่มขึ้นตอบสนองความตองการ
ของตลาด ชวยใหเกษตรกรมีทักษะใหมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนทั้งดานการผลิตและ การแขงขันใน
ตลาด

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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กิจกรรม
อินทรีย

1. วิเคราะหขนาดการลงทุนระดับตางๆ ในพื้นที่สําหรับการประกอบการผลิตเกษตร
2. พิจารณาและกําหนดมาตรการสนับสนุนทางการเงินสําหรับผูประกอบการเกษตร

อินทรีย ซึ่งประกอบดวยมาตรการเงินทุนกูยืมสําหรับเกษตรกร /ผูประกอบการเกษตรอินทรียให ม
และเกษตรกร /ผูประกอบการเดิมที่ยังคงมีหนี้สินคางกับ ธกส . ที่ตองการปรับเปลี่ยนจากเกษตร
แบบเดิมสูเกษตรอินทรีย
3. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและส หกรณการเกษตร ธนาคารเพื่อ
การสงเสริม SMEs สถาบันอุดมศึกษาดานเทคโนโลยีการเกษตร หอการคาและสภาอุตสาหกรรม
(ผูประกอบการดานเกษตร)
งบประมาณ

50 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-113-

ยุทธศาสตรที่ 1 :
ชื่อโครงการ

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
โครงการสรางเครือขายวิจัยพัฒนาดานการเกษตรและระบบสารสนเทศ
การบริหารตลาด (MKIS)

วัตถุประสงค
1. ดานการผลิต เพื่อใหเกิดเครือขายการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรที่ชวยสงเสริม
พัฒนา ผลผลิตเกษตรใหมีมาตรฐานคุณภาพดีขึ้น
2. ดานการตลาด เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารการตลาด
3. ดานการบริหารจัดการ เพื่อสรางความหลากหลายและทางเลือกการบริหารจัดการ
ดานเกษตรอยางเปนระบบและทันสมัยสมัยใหมทางดานการเกษตร
4. เพื่อเพิ่มมูลคาและสรางความสามารถในการแขงขันของฐานเศรษฐกิจเดิมในเชิงรุก
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ





สายโซอุปทานที่สมบูรณ
หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
การสรางคุณคารวม
ทักษะกลยุทธระบบโครงสราง
เชิงธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน

ตัวชี้วัด
องคความรู

ปจจัยสูความสําเร็จ
เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจย
ั และพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอด
ความรู


ผลที่คาดวาจะไดรบั
เครือขายวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ มีองคความรูดานการผลิต
การบริหารจัดการ และการตลาดที่เปนระบบและทันสมัยถายทอดสูเกษตรกรนําไปแกไขปญหาและ
เพิ่มประสิทธิภาพสินคา เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะดําเนินงานที่เกิ ดจากการรวมกลุมผู เกี่ยวของในอุตสาหกรรมการเกษตร
ทั้งดานเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ การตลาด เพื่อเปนการสรางเครือขายที่จะรวมมือกัน
พัฒนาดานการเกษตร
2. มีการประสานงานกับหนวยงานของรัฐและภาคเอกชนเพื่อการสนับสนุนทั้งทางดาน
วิชาการและดานเงินทุนในการดําเ นินโครงการ อาทิ เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยแกคณะผูวิจัยที่ศึกษา
เกี่ยวกับการเกษตร
3. ทําการพัฒนาระบบฐานขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการปรับปรุงขอมูล
ใหทันสมัยอยูเสมอ กระจายขาวสารแกเกษตรกรสมาชิกโครงการ
4. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
สถาบันอุดมศึกษาดานเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ศูนยสงเสริมการสงออก
สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs หอการคาและสภาอุตสาหกรรม (ผูประกอบการดานเกษตร)
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ชือ่ โครงการ

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
โครงการเชื่อมโยงฐานขอมูล (ตลาด-วัตถุดิบ ) ระหวางผูประกอบการเกษตร เกษตรกร และทําเนียบกิจการเกี่ยวเนื่องกับการแปรรูปเกษตร

วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาเสนทางสื่อสารขอมูลแบบปฏิสัมพันธระหวางเกษตรกร ผูประกอบการผลิตแปรรูป
สินคาเกษตร และผูกระจายสินคา เปนการเชื่อมโยงการผลิตกับการตลาดเขากันอยางมีประสิทธิภาพ ชวย
ใหการผลิตเปนไปตามความตองการของตลาด รวมถึงสื่อสารคุณคาและมาตรฐานของเกษตรและผลิตผล
การเกษตรสูผูบริโภค
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบโครงสรางเชิง
ธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน

ไดเปรียบ
การแขงขัน



ปจจัยสูค วามสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดเครือขายและการเชื่อมโยงนําไปสูการสื่อสารความตองการและความคิดสรางสรรครวมกัน
ของผูผลิตวัตถุดิบและสินคาเกษตรเพื่อไดผลิตภัณฑที่ตอบสนองความต องการของตลาดไดอยางถูกตอง
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กิจกรรม
1. รวมกลุมผูเกี่ยวของในอุตสาหกรรมการเกษตร ทั้งผูผลิตวัตถุดิบ ผูผลิตสินคผูา กระจายสินคา
จัดทําเปนทําเนียบธุรกิจ และฐานขอมูลสินคา ฐานขอมูลตลาด ซึ่งเปนระบบขอมูลเชิงบูรณาการที่ทันสมั
ย
2. จัดตั้งคณะทํางานกลางเพื่อเชื่อมโยงจับคูระหวางผูผลิตวัตถุดิบ ผูผลิตสินคา ผูกระจาย
สินคาที่มีความตองการเชิงอุปสงค-อุปทานตรงกัน
3. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของโครงการ เพื่อขยายเครือขายนําไปสูการ
ผลิตและการตลาดของสาขาเกษตรที่แข็งแกรงแขงขันได
ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สถาบันอุดมศึกษาดาน
เทคโนโลยีการเกษตร ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ศูนยสงเสริมการสงออก สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs
หอการคาและสภาอุตสาหกรรม (ผูประกอบการดานเกษตร)
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-116-

ยุทธศาสตรที่ 1 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนากลุมลูกคาเฉพาะตลาด

วัตถุประสงค
เพื่อนําเอกลักษณของสินคาและบริการสาขาหัตถอุตสาหกรรมของภูมิภาคลานนาซึ่ง
แตกตางมาใชเปนจุดสรางขอไดเปรียบในการแขงขัน กําหนดหาตําแหนงในตลาดที่เหมาะสมและ
พัฒนาสินคาเฉพาะใหสอดคลองกับตลาดและลูกคาเปาหมาย บริหารจัดการสายสัมพันธเพื่อคง
รักษาตําแหนงในตลาดและลูกคาเปาหมายตลอดไป
ตัวชี้วัด
ความคิด
สรางสรรค

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

ปจจัยสูความสําเร็จ

องคความรู
• ฐานขอมูล
• เทคโนโลยี
• ฃการวิจย
ั และพัฒนา
• การประยุกตและ
นวัตกรรม
• การบริหารทรัพยากร
บุคคล

คงเอกลักษณ
“ลานนา”

รวบรวมสรางองคความรูดาน
ลานนา กระจายสรางความ
เขาใจ ภูมิใจ นําไปประยุกตใช
ไดอยางสรางสรรค เนนการ
ถายทอดเชิงประสบการณเพื่อ
สรางเปนคุณคาใหคลอยตาม

•

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของผูประกอบการ วิเคราะหตลาด ลูกคา คูแขง เพื่อการ
ผลิตสินคาที่คงเอกลักษณลานนาซึ่งแตกตางดานดีไซน ขณะเดียวกันตอบสนองความตองการลูกคา
เชิงการนําไปใชประโยชน เปนสินคาจากความคิดสรางสรรคภายใตคุณภาพมาตรฐาน อันจะทําให
สินคาแขงขันได สรางมูลคาเพิ่มในสินคาและคงตําแหนงในตลาดไดอยางยั่งยืน
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดคุณภาพมาตรฐานของสินคาหัตถอุตสาหกรรม และ
กําหนดสินคาที่สรางมูลคาเพิ่มจากดีไซนที่แตกตางนอกเหนือไปจากคุณภาพมาตรฐาน
2. ศึกษาสวนแบงตลาดที่เหมาะสมและลูกคาเปาหมาย ถายทอดขอมูลทางการตลาด
รวมกําหนดตําแหนงเฉพาะในตลาดและลูกคาเปาหมาย

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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3. สรางประสบการณใหมดานสินคาสําหรับลูกคาและตลาดเฉพาะใหแกผูผลิตสินคา
หัตถอุตสาหกรรม
4. สงเสริมประชาสัมพันธสนิ คาสูตลาดและลูกคาเปาหมาย
5. สงเสริมประชาสัมพันธโครงการเพื่อการผลิตและการตลาดเปนไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งภูมิภาค
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ศูนยสงเสริมการสงออก หอการคา สภาอุตสาหกรร ม
สมาคมผูผลิตผูสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ ศูนยออกแบบ สถาบันสงเสริมพัฒนา
SMEs
หอการคาและสภาอุตสาหกรรม (ผูประกอบการดานหัตถอุตสาหกรรม)
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
ชือ่ โครงการ
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรดวยองคความรูและความคิดสรางสรรค
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาองคความรูและความคิดสรางสรรคในการออกแบบ ผลิตสินคา และสรางเสริม
ศักยภาพฝมือแรงงานดานหัตถอุตสาหกรรมและแฟชั่น เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันในตลาด
เหนือคูแขง
ตัวชี้วัด
องคความรู

ปจจัยสูความสําเร็จ
เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจัยและพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอด
ความรู


ตัวชี้วัด
ความคิดสรางสรรค

ปจจัยสูค วามสําเร็จ
ฐานขอมูล
เทคโนโลยี
การวิจัยและพัฒนา
การประยุกตและนวัตกรรม
การบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดองคความรูที่เชื่อมโยงขอมูลการออกแบบ เขากับการผลิตและการตลาด ไดบุคลากรรวมถึง
เครือขายแรงงานที่มีความคิดสรางสรรค มีทักษะสําหรับการออกแบบและผลิตสินคาใหมหรือพัฒนา
สินคาเดิม เพิ่มมูลคาสินคาเดิม เพิ่มความสามารถในการแขงขัน
กิจกรรม
1. ศึกษาแนวโนม ความตองการของตลาดโลกหรือตลาดเปาหมายเฉพาะในดาน
หัตถอุตสาหกรรมและแฟชั่น
2. พิจารณาและกําหนดหลักสูตรการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความคิด
สรางสรรค
3. ถายทอดขอมูลการตลาดและความรูดานการออกแบบและผลิตอยางตอเนื่อง
4. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันอุดมศึกษา สมาคมผูผลิตผูสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ ศูนยออกแบบ ศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรม ศูนยสงเสริมการสงออก สถาบันสงเสริมพัฒนา
SMEs หอการคาและสภา
อุตสาหกรรม (ผูประกอบการดานหัตถอุตสาหกรรม)
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-119ยุทธศาสตรที่ 1 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
ชือ่ โครงการ
โครงการพัฒนาตลาดผาทอลานนา
วัตถุประสงค
รวบรวมเพื่ออนุรักษองคความรูดานผาทอลานนา พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตที่คงเทคนิค
เอกลักษณ ส งเสริมแรงงานรุนใหมใหสืบสานภูมิปญญา สรางโอกาสและรักษาตําแหนงทางการตลาด
เพื่อใหผาทอลานนาคงอยูสืบไป
ตัวชี้วัด
องคความรู

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

ปจจัยสูค วามสําเร็จ

เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจัยและพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอดความรู

คงเอกลักษณ
“ลานนา”

รวบรวมสรางองคความรูดาน
ลานนา กระจายสรางความ
เขาใจ ภูมิใจ นําไปประยุกตใช
ไดอยางสรางสรรค เนนการ
ถายทอดเชิงประสบการณเพื่อ
สรางเปนคุณคาใหคลอยตาม



ผลที่คาดวาจะไดรับ
อนุรักษองคความรูคูสังคมลานนา โดยปรับเขา กับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทั้งการผลิต การตลาด
การขาย ใหภูมิภาคมีสินคาที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม เปนจุดขายในตลาดและสนับสนุนผูประกอบการ
ผาทอลานนาใหยั่งยืนตอไป
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อรวบรวมองคความรูดานผาทอลานนา หรือทํางานเชิงบูรณาการกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
2. แสวงหาโอกาสของผาทอลานนาทีต่ อบสนองตอความตองการของตลาดโลกหรือตลาด
เปาหมายเฉพาะ
3. สงเสริมการผลิตทั้งดานทักษะแรงงาน เทคนิคเทคโนโลยี และการออกแบบผลิตภัณฑ
เพื่อไดสินคาที่ตรงกับความตองการของตลาดอยางทันตอสถานการณ
4. สงเสริมประชาสัมพันธสินคาผาทอที่มีเอกลักษณใหตลาดไดรับรูความแตกตาง
5. สงเสริมประชาสัมพันธโครงการเพื่อการผลิตและการตลาดเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งภูมิภาค
ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ศูนยสงเสริมการสงออก กลุ มทอผาพื้นเมือง สมาคมผูผลิต
ผูสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ ศูนยออกแบบ สถาบันสงเสริมพัฒนา
SMEs หอการคาและ
สภาอุตสาหกรรม (ผูประกอบการดานหัตถอุตสาหกรรม)
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 1 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนากลุมลูกคาเฉพาะตลาด

วัตถุประสงค
เพื่อนําเอกลักษณของแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมลานนารวมถึงบริการ
เกี่ยวเนื่องและการตอนรับแบบเจาบานที่อบอุนมาใชเปนขอไดเปรียบในการแขงขัน กําหนดหา
ตําแหนงในตลาดทีเ่ หมาะสมและพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวเฉพาะใหสอดคลองกับตลาดและ
ลูกคาเปาหมาย บริหารจัดการสายสัมพันธเพื่อคงรักษาตําแหนงในตลาดและลูกคาเปาหมาย
ตลอดไป
ตัวชี้วัด
ไดเปรียบการ
แขงขัน

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

ปจจัยสูความสําเร็จ

ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ

คงเอกลักษณ
“ลานนา”

รวบรวมสรางองคความรู
ดานลานนา กระจายสราง
ความเขาใจ ภูมิใจ นําไป
ประยุกตใชไดอยาง
สรางสรรค เนนการถายทอด
เชิงประสบการณเพื่อสราง
เปนคุณคาใหคลอยตาม



ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของการทองเที่ยวและบริการภาคเหนือตอนบน
วิเคราะหตลาด ลูกคา คูแขง เพื่อการออกแบบโปรแกรมการทองเที่ยวและบริการอยางสมบูรณครบ
วงจรคงเอกลักษณลานนาซึ่งแตกตางดวยไมตรีจิตที่อบอุน อันจะทําใหการทองเที่ยวในภู มิภาค
ลานนาเปนทางเลือกที่นาสนใจของนักทองเที่ยว
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อกําหนดคุณภาพมาตรฐานของการทองเที่ยวและบริการ กําหนด
โปรแกรมทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวของสไตลลานนาเพื่อสรางความแตกตางสรางมูลคาเพิ่มที่
นอกเหนือไปจากคุณภาพมาตรฐาน
2. ศึกษาส วนแบงตลาดที่เหมาะสมและลูกคาเปาหมาย ถายทอดขอมูลทางการตลาด
รวมกําหนดตําแหนงเฉพาะในตลาดและลูกคาเปาหมาย

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-121-

3. สรางประสบการณใหมดานสินคาสําหรับลูกคาและตลาดเฉพาะใหแกผูประกอบการ
ธุรกิจทองเที่ยวและบริการ
4. สงเสริมประชาสัมพันธสินคาสูตลาดและลูกคาเปาหมาย
5. สงเสริมประชาสัมพันธโครงการเพื่อการบริการเปนไปในทิศทางเดียวกันทั้งภูมิภาค
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด สํานักงานทองเที่ยวศูนยภาคเหนือ สมาคมโรงแรม
สมาคมมัคคุเทศก สมาคม /ชมรมผูประกอบการทอง เที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง สถาบันสงเสริม
พัฒนา SMEs หอการคาและสภาอุตสาหกรรม (ผูประกอบการดานทองเที่ยวและบริการ)
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 1 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ

ชื่อโครงการ

โครงการยกระดับการจัดงานประเพณีที่เปนเอกลักษณ ของจังหวัดใหเปน
งานระดับชาติ

วัตถุประสงค
รวบรวมเพื่ออนุรักษงานประเพณีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณของ 8 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบนนํามาจัดเรียงเปนขอมูลเชิงสังคม เผยแพรประชาสัมพันธเพื่อยกระดับการจัดงานประเพณี
จากงานทองถิ่นเปนกิจกรรมระดับจังหวัดและภูมิภาคใหเป นที่รูจักแกนักทองเที่ยวทั้งไทยและ
ตางประเทศ สรางเปนจุดขายทางการทองเที่ยวตอไป
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

ปจจัยสูความสําเร็จ

องคความรูและนวัตกรรม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการ
ใหม ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล

คงเอกลักษณ
“ลานนา”

รวบรวมสรางองคความรูดาน
ลานนา กระจายสรางความเขาใจ
ภูมิใจ นําไปประยุกตใชไดอยาง
สรางสรรค เนนการถายทอดเชิง
ประสบการณเพื่อสรางเปน
คุณคาใหคลอยตาม



ผลที่คาดวาจะไดรับ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของแตละทองถิ่น ขณะเดียวกั นเชื่อมโยงงานเทศกาล
ของ 8 จังหวัดสรางเปนกิจกรรมการทองเที่ยวตอเนื่องตลอดป เพื่อเพิ่มรายไดใหกับประชาชนในแต
ละทองถิ่นของทั้ง 8 จังหวัดตอไป
กิจกรรม
1. คณะทํางานดานการทองเที่ยวของทั้ง 8 จังหวัดทําการรวบรวมกิจกรรมเชิงประเพณี
วัฒนธรรมที่แสดงเอกลักษณของแตละ ทองถิ่น นํามาบูรณาการและสรางเปนโปรแกรมทองเที่ยว
ตอเนื่องตลอดป
2. ดานอุปทาน ทําการรณรงคใหคนทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในงานประเพณี รวมมือ
รวมใจจัดงานอยางมีคุณคา เนนการใหความรูเลาถึงที่มาของประเพณีเพื่อการอนุรักษ
3. ดานอุปสงค ทําการเผยแพรและประชา สัมพันธการจัดงานประเพณีที่เปนเอกลักษณ
ของจังหวัดใหเปนที่รูจักแกนักทองเที่ยวเปาหมายทั้งในและตางประเทศ ควบรวมไปกับโปรแกรม
การทองเที่ยวอื่นๆ ในแตละเทศกาลตามชวงการมาเยือนของนักทองเที่ยว
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด ประชาสัมพันธจังหวัด สํานักงานทองเที่ยวศูนยภาคเหนือ สมาคมโรงแรม
สมาคมมัคคุเทศก สมาคม /ชมรมผูประกอบการทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง สถาบันสงเสริม
พัฒนา SMEs หอการคาและสภาอุตสาหกรรม (ผูประกอบการดานทองเที่ยวและบริการ)
งบประมาณ

10 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 1 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และมิตรภาพ

วัตถุประสงค
ศึกษารายละเอียดและเสนอแนะแนวทางสงเสริมเพื่อการพัฒนาบริหารจัดการ
การทองเที่ยว เชิงอนุรักษ เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และมิตรภาพในภูมิภาคเหนือตอนบน
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูและนวัตกรรม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการ
ใหม ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล

ผลผลิตเพิ่ม



ปจจัยสูความสําเร็จ









การวิจยั พัฒนาและ
นวัตกรรม
การประยุกตใชเทคโนโลยี
การเสริมความรู
การบริหารจัดการที่ดี
การใชทรัพยากร/ทุนรวมกัน
การสรางมูลคาเพิ่ม
หวงโซคุณคาที่สมบูรณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มีการรวบรวมขอมูลทรัพยากรแหลงทองเที่ยวเพื่อทราบสถานะการบริหารจัดการ เชน
แหลงที่ตองฟนฟูบูรณะ จัดสรางใหม หรือปรับปรุงพัฒนา เพื่อเพิ่มจุดขายและทางเลือกใน
โปรแกรมทองเที่ยว การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นและผูประกอบการทองเที่ยวในการอนุรักษ
แหลงทองเที่ยว รวมถึงนําเสนอวัฒนธรรมและมิตรภาพที่นาประทับใจในฐานะเจาบานที่ดี ชุมชน
ทองถิ่นมีรายไดจากการทองเที่ยวอยางยั่งยืน และผูประกอบการทองเที่ยวเกิดสภาพคลองทางธุรกิจ
กิจกรรม
1. ศึกษารายละเอียดแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศ เชิงวัฒนธรรม และมิตรภาพ
ภายในภาคเหนือตอนบน โดยจะศึกษาจุดที่นาสนใจ กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่ มีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกที่ยังตองปรับปรุง
2. กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวและการบริการ กําหนดเสนทางการ
เดินทางและกิจกรรมการทองเที่ยวที่ครอบคลุมมากแหลงและหลากหลาย กระจายรายไดใหทั่วถึง

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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3. ศึกษากิจกรรมที่จําเปนสําหรับสงเสริมการทอง
เที่ยวเชิงอนุรักษ เชิงนิเวศ
เชิงวัฒนธรรม และมิตรภาพภายในจังหวัดภาคเหนือตอนบน
4. จัดทําแผนแมบทเพื่อการทองเที่ยวเชิงรุกในอนาคตและแผนประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด ประช าสัมพันธจังหวัด สํานักงานทองเที่ยวศูนยภาคเหนือ สมาคมโรงแรม
สมาคมมัคคุเทศก สมาคม /ชมรมผูประกอบการทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง สถาบันสงเสริม
พัฒนา SMEs หอการคาและสภาอุตสาหกรรม (ผูประกอบการดานทองเที่ยวและบริการ)
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรท่ี 1 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาตลาดใหม “นักทองเที่ยวอิสระ”
วัตถุประสงค
เพื่อสรางตลาดเฉพาะจับคูจังหวัดเล็กกับกลุมนักทองเที่ยวอิสระที่ตองการสัมผัส
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมความเปนอยูแบบลานนาของเมืองเล็ก
ตัวชี้วัด
ตลาดใหม
ลูกคาใหม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

การปรับแตงหรือสรางสินคา
ใหมเพือ่ ตอบสนองตลาด/ลูกคา
ใหม
 การใช ICT, e-commerce
 Roadshow รุกตลาดใหม
 สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ

เครือขายธุรกิจ



ปจจัยสูความสําเร็จ
สายโซอุปทานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่
สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบ
โครงสรางเชิงธุรกิจที่
เกื้อหนุนกัน


ผลที่คาดวาจะไดรับ
แสวงหาตลาดใหมที่เหมาะสมระหวางผูประกอบการและนักทองเที่ยว สรางเครือขาย
และเพิ่มขีดความสามารถดานการทองเที่ยวของจังหวัดขนาดเล็ ก เพิ่มทางเลือกแกการทองเที่ยว
ภาคเหนือตอนบน
กิจกรรม
1. ศึกษาตลาดและความตองการของนักทองเที่ยวอิสระ เพื่อการบริการอยางสอดคลอง
ใหลูกคาเกิดความประทับใจและบอกตอ
2. ประชาสัมพันธแหลงและบริการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงอนุรักษ เชิงวัฒนธรรม
ของภูมิภาคเหนือตอนบน แกนักทองเที่ยวกลุมเปาหมาย เชน การสื่อสารโดยตรงดวยการสราง
ชุมชนการทองเที่ยวในระบบอินเตอรเน็ต จัดทําคูมือนักทองเที่ยวเดินทางอิสระ จัดกิจกรรมสงเสริม
การขายอยางตอเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สํานักงาน การทองเที่ยวแหงประเทศไทยภาคเหนือ ผูประกอบการดานการ
ทองเที่ยว
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 1 :

กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT

ชื่อโครงการ

โครงการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศกับภูมิปญญาทองถิ่น

วัตถุประสงค
รวบรวมเพื่ออนุรักษองคความรูทางดานภูมิปญญาท องถิน่ นํามาตอยอดดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการใชประโยชนในการผลิต โดยเฉพาะสามสาขาหลักของภูมิภาค ไดแก การเกษตร
หัตถอุตสาหกรรม และทองเที่ยวบริการ อีกทั้งเปนการสงเสริมใหเกิดจิตสํานึกรักภูมิปญญาทองถิ่น
ลานนา
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรูใหมและ
นวัตกรรม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการ
ใหม ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู
OBM (จากรับจางผลิตเปน
ออกแบบเองและ
สรางแบรนด)


ตัวชี้วัด
เครือขายธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ
สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบ
โครงสรางเชิงธุรกิจที่
เกื้อหนุนกัน


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดานการผลิตเชิงเกษตร หัตถกรรม บริการทองเที่ยว
ขอมูลที่รวบรวมเขาสูฐานขอมูลและวิเคราะหดวยเทคโนโลยีสารสนเทศนํามา ใชประโยชนสงเสริม
การผลิตในสามสาขา สรางเครือขายปฏิสัมพันธทางธุรกิจ เพิ่มมูลคาวัตถุดิบทองถิ่น พัฒนาสินคา
ใหม เพิ่มมูลคาสินคาจากภูมิปญญาโบราณ สรางเสริมเศรษฐกิจใหมจากทรัพยากรเดิมของภูมิภาค
กิจกรรม
1. บูรณาการกลุมผูทรงคุณวุฒิภูมิปญญาทองถิ่นสาขาการ เกษตร หัตถกรรม ประเพณี
วัฒนธรรมวิถีชีวิตลานนาเพื่อภาคบริการทองเที่ยว และกลุมนักวิชาการผูเชี่ยวชาญดาน IT เขาเปน
ฐานขอมูลความรูและผลงาน

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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2. สนับสนุนความรวมมือกันระหวางผูประกอบการกับผูที่มีความรูเกี่ยวกับภูมิปญญา
ทองถิ่นในการนําประโยชนจากความรูไปใชในการผลิต
3. เผยแพรขอมูลขาวสารและพัฒนาองคความรู ใหเปนที่รับทราบแกบุคคลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด ภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันสงเสริมพัฒนา
SMEs หอการคาและ
สภาอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวของในสามสาขาการผลิต ไดแก เกษตร หัตถอุตสาหกรรม และทองเที่ยว
บริการ
งบประมาณ
5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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2. ยุทธศาสตรการสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
2.1. เปาหมายรวม (เฉลี่ย 10% ของเปาหมาย สสว. รวมทั่วประเทศ สัดสวนภาคกลาง
60% ภูมิภาค 40 % : เหนือบน เหนือลาง อีสาน ใต)
 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ของ
SMEs ขยายตัวในอัตราที่เรงตัวตอเนื่องจนมีสัดสวนเปนรอยละ 50 ของมูลคาผลิตภัณฑรวมในป
พ.ศ.2549 หรืออัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 15 % ตอป
 การจางงานของ SMEs เพิ่มขึ้น 18,000 คน ตอป
 ประสิทธิภาพการผลิต การคา การบริการของ SMEs ของภาคสูงขึ้น 2 % ตอป
 มูลคาการสงออก SMES ของภาคขยายตัวไมนอยกวา 3 % ตอป
 จดทะเบียน SMEs เพิ่มขึ้น 5,000 รายในป 2549
 ผูประกอบการใหมเพิ่มขึ้น 5,000 รายตอป
 กลุมอาชีพดําเนินขั้นธุรกิจเพื่มขึ้นเปน 650 กลุมในป 2549
2.2. มาตรการ
 มาตรการเรงดวน คือ
- ปรับปรุงกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคตอการประกอบการของ SMEs
- พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานขอมูล การผลิต การขนสง การตลาด
ฯลฯ เพื่อสรางความเปนธรรมในการแขงขัน ลดตนทุน เพิ่มโอกาส
 มาตรการระยะกลางและระยะยาว คือ
- สงเสริมการรวมกลุมและสรางความเขมแข็งของ SMEs
- จัดตั้งสถาบันเฉพาะทางเพื่อประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
- สนับสนุน SMEs เขาสูระบบเพื่อเขาถึงบริการภาครัฐ
- จัดสิง่ อํานวยความสะดวก โดยเฉพาะดาน การวิเคราะหทดสอบคุณภาพ
การใหบริการเทคโนโลยี การตลาด การเงิน รวมถึงกฎระเบียบที่เอื้อตอการสงเสริม SMEs
2.3. กลยุทธและโครงการ รวม 5 กลยุทธ 19 โครงการ
 กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
- โครงการจัดตั้งสํานักรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียระดับภาค
- โครงการจัดตัง้ บรรษัทเกษตรครบวงจรเพือ่ รองรับเกษตรอินทรีย
โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีชีวภาพภาคเหนือ
- โครงการพัฒนาชวยเหลือดานเทคโนโลยีการผลิต เก็บรักษา ขนสง
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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จนถึงตลาด

- โครงการจับคูขอมูลขาวสารของพันธมิตรในสายโซอุปทานตั้งแตผลิต
 กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
-

โครงการจัดตั้งศูนยออกแบบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเซรามิกส
โครงการพัฒนาระบบขอมูลสืบสานภูมิปญญาลานนา
โครงการสงเสริมการปลูกพืชที่เปนวัตถุดิบและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ
โครงการจับคูขอมูลขาวสารของพันธมิตรในสายโซอุปทานตั้งแตผลิต

จนถึงตลาด

 กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ
- โครงการจับคูขอมูลขาวสารของพันธมิตรในสายโซอุปทานตั้งแตผลิต
จนถึงตลาด
- โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวธรรมชาติดานสาธารณูปโภค

 กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT
- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟทแวรสําหรับสนับสนุนอุตสาหกรรม
หลักในพื้นที่
- โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีแบบรหัสเปด (Open Source)
- โครงการใหความรูอบรมบริการอินเตอรเน็ตสาธารณะเพื่อ SMEs
- โครงการศูนยกลางเครือขายขอมูลกลางของจังหวัดและเชื่อมโยงแตละ
จังหวัดเพื่อใชขอมูลอยางบูรณาการ
- โครงการจัดตั้ง Software Excellence Center จังหวัดเชียงใหม

 กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเฉพาะพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวก
- โครงการตลาดกลางสินคาเกษตร จังหวัดเชียงใหม
- โครงการจัดตั้งศูนยแสดง/จําหนายสินคาเซรามิกสครบวงจร จังหวัดลําปาง
- โครงการกอสรางศูนยสถานีขนถายสินคา(Truck Terminal ) จังหวัดเชียงใหม

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-131-

รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและลดอุปสรรค
ในการประกอบธุรกิจ
ยุทธศาสตรที่ 2 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

ชื่อโครงการ

โครงการจัดตั้งสํานักรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียระดับภาค

วัตถุประสงค
เพื่อเปนสถาบันรับรองมาตรฐานคุณภาพเกษตรอินทรียบริการผูผลิตในระดับพื้นที่
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหมและนวัตกรรม มาตรฐานใหม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู
OBM (จากรับจางผลิตเปน
ออกแบบเองและสรางแบรนด)


ปจจัยสูความสําเร็จ
ระบบคุณภาพ
 เทคโนโลยี
 องคความรู
 ความคิดสรางสรรค
 การวิจย
ั และพัฒนา
(ตอเนือ่ ง)
 กลยุทธและ
กระบวนการทํางาน
ใหม
 ทุนบุคลากรและ
แรงงานทักษะ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
มูลคาผลผลิ ตดานการเกษตรและแปรรูปอาหารสูงขึ้น ไดสินคาใหมที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูง
ยิ่งขึ้น

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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กิจกรรม
1. โครงสรางองคกร จัดตั้งในรูปสถาบัน /สํานักงานอิสระภายใตการกํากับของรัฐหรือ
สถาบันการศึกษาที่มีองคความรูและผูชํานาญการในดานเกษตรอินทรีย
2. ขอบเขตการดําเนินงาน
- ใหบริการตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐาน
- ติดตาม เผยแพร ความรู และความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานทั้ง
ในประเทศและตางประเทศที่เปนตลาดบริโภคเกษตรอินทรียหลักของโลก
3. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม หรือ มหาวิทยาลัยแมโจ ) สํานักงาน
เกษตร สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs ภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
งบประมาณ

50 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 2 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

ชื่อโครงการ

โครงการจัดตัง้ บรรษัทเกษตรครบวงจรเพือ่ รองรับเกษตรอินทรีย

วัตถุประสงค
เพื่อเปนแหลงสนับสนุนใหเกิดธุรกิจเกษตรอินทรียที่สามารถสงออกสูตลาดโลกและเปน
องคกรที่เชื่อมโยงการดําเนินงานธุรกิจเกษตรอินทรียจากฟารมสูตลาด
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ไดเปรียบการ
แขงขัน

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหมและ
นวัตกรรม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการ
ใหม ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู
OBM (จากรับจางผลิตเปน
ออกแบบเองและสรางแบ
รนด)

มาตรฐานใหม



ความหลากหลาย
เครือขายธุรกิจ
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ปจจัยสูความสําเร็จ
ระบบคุณภาพ
 เทคโนโลยี
 องคความรู
 ความคิดสรางสรรค
 การวิจย
ั และพัฒนา
(ตอเนือ่ ง)
 กลยุทธและกระบวนการ
ทํางานใหม
 ทุนบุคลากรและแรงงาน
ทักษะ


สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบ
โครงสรางเชิงธุรกิจที่
เกื้อหนุนกัน


ผลที่คาดวาจะไดรับ
มูลคาผลผลิตการเกษตรและแปรรูปอาหารสูงขึ้น ผูประกอบการมีทักษะใหมและเกิ ด
ปฏิสัมพันธในสาขาเกษตรและแปรรูปอาหารอยางครบวงจร ไดสินคาใหมที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเพิ่มขึ้น สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูง
ยิ่งขึ้น

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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กิจกรรม
1. โครงสรางองคกร จัดตั้งในรูปบรรษัท โดยการรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน
ดําเนินการบริหารในรูปแบบธุรกิจเอกชน โดยมีคณะกรรมการบริหารเปนคณะกรรมการกํากับดาน
นโยบาย
2. ขอบเขตการดําเนินงาน
- ดําเนินการสรางตนแบบและสงเสริมการผลิตที่ไดมาตรฐานสากลสรางเครือขาย
ธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสูกลุมธุรกิจ เกษตรอินทรียที่มีขีดความสามารถตั้งแตระดับฟารมจนถึงตลาด
- สนับสนุนการสราง R&D และเผยแพรสูเครือขายและสมาชิกของกลุมธุรกิจ
- จัดหาแหลงเงินทุนสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายและกลุมธุรกิจ
- กํากับติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานของเครือขายและสมาชิกกลุมธุรกิจ
เพื่อใหผลิตภัณฑไดมาตรฐานตามที่กําหนด
- รวบรวม พั ฒนาองคความรู และเผยแพรเกี่ยวกับการดําเนินงานเกษตรอินทรีย
แกผูสนใจที่จะลงทุน
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs จังหวัด
และภาคธุรกิจเอกชน
งบประมาณ

100 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-135ยุทธศาสตรที่ 2 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
ชือ่ โครงการ
โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีชีวภาพภาคเหนือ
วัตถุประสงค
เพื่อเปนสถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และใหบริการเกี่ยวกับขอมูลการวิจัย
ตางๆ แกผปู ระกอบการดานเกษตรและแปรรูปอาหาร รวมถึงผูที่สนใจ เพื่อปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตทางดานการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ตัวชี้วัด
ไดเปรียบ
การแขงขัน

ปจจัยสูความสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ตัวชี้วัด
มาตรฐานใหม

ปจจัยสูค วามสําเร็จ










ระบบคุณภาพ
เทคโนโลยี
องคความรู
ความคิดสรางสรรค
การวิจัยและพัฒนา
(ตอเนื่อง)
กลยุทธและกระบวนการ
ทํางานใหม
ทุนบุคลากรและแรงงาน
ทักษะ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มูลคาผลผลิตดานการเกษตรและแปรรูปอาหารสูงขึ้น ไ ดสินคาใหมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1.
โครงสรางองคกร จัดตั้งในรูปสถาบัน /สํานักงานอิสระภายใตการกํากับของ
รัฐหรือสถาบันการศึกษาที่มีองคความรูและผูชํานาญการในดานเทคโนโลยีชีวภาพ
1.
ขอบเขตการดําเนินงาน (1) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพืชผักที่สามารถ
สรางมูลคาใหกับระบบเศรษฐกิจ สอดคลองกับความตองการของตลาด ทั้งกอนและหลังการเก็บเกี่ยว (2)
รวบรวมและตรวจสอบ รวมทัง้ ปรับปรุงคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร (3) เผยแพรขอมูลขาวสาร
ผลการวิ จัย และพัฒนาองคความรู ใหเปนที่รับทราบแกบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ (4) จัดหาแหลง
เงินทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ระยะเวลาดําเนินการ
2 ป (พ.ศ. 2547 – 2548)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ จังหวัด เกษตรจังหวัด มหาวิทยาลัย สถาบังเสริ
นส มและพัฒนาSMEs
งบประมาณ
10 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 2 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาชวยเหลือดานเทคโนโลยีการผลิต การเก็บรักษา ขนสง
วัตถุประสงค
เพื่อชวยเหลือสนับสนุนเกษตรกรในดานเทคโนโลยีการผลิต การเ
ก็บรักษาและ
การขนสงอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดตนทุนทั้งสําหรับผูผลิตวัตถุดิบและผูผลิตอาหารแปรรูป
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใ หมและนวัตกรรม มาตรฐานใหม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู
OBM (จากรับจางผลิตเปน
ออกแบบเองและสรางแบรนด)


ปจจัยสูความสําเร็จ
ระบบคุณภาพ
 เทคโนโลยี
 องคความรู
 ความคิดสรางสรรค
 การวิจัยและพัฒนา (ตอเนื่อง)
 กลยุทธและกระบวนการ
ทํางานใหม
 ทุนบุคลากรและแรงงาน
ทักษะ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
มูลคาผลผลิตดานการเกษตรและแปรรูปอาหารสูงขึ้น ผูประกอบการมีทักษะใหมและเกิด
ปฏิสัมพันธในสาขาเกษตรและแปรรูปอาหารอยางครบวงจร ไดสินคาใหมที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs สูงยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. ศึกษาและสํารวจปจจัยพื้นฐานของเกษตรกรในแตละกลุมเพื่อศึกษาวาพื้นที่ใด
เหมาะสมและมีความจําเปนตอการใชเทคโนโลยีในการผลิตและดําเนินการ
2. ถายทอดเทคโนโลยีตางๆ ที่ชวยสนับสนุนการผลิต เก็บรักษา และการขนสงใหมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ โดยจัดการฝกอบรมใหแก เกษตรกรใหเกิดความรูค วามเขาใจและสามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางถูกตอง
3. ชวยเหลือและใหคําแนะนะปรึกษา
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันการศึกษา เกษตรจังหวัด อําเภอ สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs และบริษัทเอกชนที่
เกี่ยวของ
งบประมาณ
2 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 2 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

ชื่อโครงการ

โครงการ จับคูขอมูลขาวสารของพันธมิตรในสายโซอุปทานตั้งแตผลิต
จนถึงตลาด

วัตถุประสงค
เพื่อใหเกษตรกรรับทราบถึงความตองการที่แทจริงของผูบริโภคและปรับเปลี่ยน
โครงสรางการทําเกษตรจากเดิมที่มุงตัวสินคาที่ชํานาญในพื้นที่ไปสูเกษตรที่มุงความตองการของ
ตลาดทั้งในและตางประเทศ
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ความคิด
สรางสรรค

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

ปจจัยสูความสําเร็จ
ระบบคุณภาพ
 เทคโนโลยี
 องคความรู
 ความคิดสรางสรรค
 การวิจย
ั และพัฒนา
(ตอเนือ่ ง)
 กลยุทธและ
กระบวนการทํางานใหม
 ทุนบุคลากรและแรงงาน
ทักษะ

องคความรูใหมและนวัตกรรม มาตรฐานใหม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู OBM
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเอง
และสรางแบรนด)



องคความรู
 ฐานขอมูล
 เทคโนโลยี
 การวิจย
ั และพัฒนา
 การประยุกตและนวัตกรรม
 การบริหารทรัพยากรบุคคล







ไดเปรียบการ
แขงขัน

ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
มูลคา ผลผลิตดานการเกษตรและแปรรูปอาหารสูงขึ้น ผูประกอบการมีทักษะใหมและ
สงเสริมความคิดสรางสรรคเพื่อการผลิตสินคาใหมที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สามารถขยาย
สูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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กิจกรรม
1. เชื่อมโยงเกษตรกรผูเพาะป ลูกเขากับผูผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปโดยการนํา
ผูประกอบการและเกษตรกรมาพบกันหรือทําเกษตรสัญจร เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือ
ของทั้งสองฝาย สามารถผลิตและพยากรณแนวโนมไดอยางสอดคลองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. พัฒนาเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางผูประกอบการและเกษตร
กร รวมทั้งขอมูล
ทางดานวัตถุดิบและตลาด โดยรวบรวมจัดระบบขอมูลขาวสารที่สําคัญสําหรับอุตสาหกรรม
การเกษตรแปรรูปอยางครบวงจร
3. เผยแพรและประชาสัมพันธ
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ. 2547 เปนตนไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs บริษัทเอกชนที่เกี่ยวของ
งบประมาณ

3 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 2 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ

โครงการจัดตั้งศูนยออกแบบ/รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑเซรามิกส

วัตถุประสงค
เพื่อเปนแกนนําดานการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกของภู มิภาคที่ครบวงจร ตั้งแต
การศึกษาวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑชนิดใหมๆ ที่สามารถถายทอดเทคโนโลยีสูภาคการผลิตไดแทจริง
รวมถึงการออกแบบวิเคราะหทดสอบและตรวจสอบผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานสากล เปนหนวย
ฝกอบรมและสรางนักเซรามิกรุนใหมที่เชี่ยวชาญจริงและรว มไปถึงเปนสถาบันทางวิชาการที่
ทันสมัย
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหมและนวัตกรรม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู OBM
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเอง
และสรางแบรนด)

มาตรฐานใหม



ปจจัยสูความสําเร็จ
ระบบคุณภาพ
 เทคโนโลยี
 องคความรู
 ความคิดสรางสรรค
 การวิจย
ั และพัฒนา
(ตอเนือ่ ง)
 กลยุทธและกระบวนการ
ทํางานใหม
 ทุนบุคลากรและแรงงาน
ทักษะ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
มูลคาผลผลิตดานหัตถอุตสาหกรรมเซรามิกสสูงขึ้น ผูประกอบกา รมีทักษะใหมและ
สงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อการผลิตสินคาใหมที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอรชวยออกแบบพรอมอุปกรณในการสราง
ผลิต ภัณฑและแมพิมพแบบรวดเร็วที่มีความเหมาะสมแกการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสและ
ศักยภาพของผูประกอบการ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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2. วิจยั และพัฒนา core software สําหรับการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสที่มีคุณสมบัติ
ประกอบดวย หองสมุดชิ้นสวนรูปแบบเซรามิกส มีเครื่องมือที่สามารถรายงานขนาด ประมา
ณ
น้ําหนักและราคาเบื้องตน แนะนําขนาดและรูปรางของกลองที่จะใชบรรจุ ตลอดจนสามารถ
คาดการณความเปนไปไดในการผลิตแตละรูปแบบที่ออกแบบไว มีเครื่องมือสําหรับการนําเสนอ
รูปแบบที่ออกแบบไวใหเสมอเหมือนจริง
3. ใหบริการตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐาน
4. ติดตาม เผยแพรความรูแ ละความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานทั้งใน
ประเทศและตางประเทศที่เปนตลาดบริโภคเกษตรอินทรียหลักของโลก
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงอุตสาหกรรม จังหวัดและภาคธุรกิจเอกชน สถาบันสงเสริมพัฒนา
ประสานกับศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
งบประมาณ

10 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

SMEs
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ยุทธศาสตรที่ 2 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาระบบขอมูลสืบสานภูมิปญญาลานนา
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนแหลงรวบรวมขอมูลภูมิปญญาลานนาเปนประโยชนตอการเพิ่มมูลคาสินคา
2. เกิดการตระหนักถึงความสําคัญและอนุรักษภูมิปญญาลานนา
3. เพื่อใหเกิดเครือขายเชื่อมโยงองคความรูทางดานภูมิปญญาลานนาและวัฒนธรรมทองถิ่น
4. เพื่อเปนแหลงเผยแพรความรูและบริการดานภูมิปญญาลานนา
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหมและนวัตกรรม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู
OBM (จากรับจางผลิตเปน
ออกแบบเองและสรางแบรนด)

ความคิด
สรางสรรค



ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรู
 ฐานขอมูล
 เทคโนโลยี
 การวิจัยและพัฒนา
 การประยุกตและนวัตกรรม
 การบริหารทรัพยากรบุคคล


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นดานศิลปหัตถกรรมที่สามารถนํามาใชประโยชนสงเสริม
การผลิตในสาขาหัตถอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม เพิ่มมูลคาวัตถุดิบทองถิ่นดวยภูมิปญญาลานนา
พัฒนาสินคาใหม สรางเสริมเศรษฐกิจใหมจากทรัพยากรเดิมของภูมิภาค
กิจกรรม
1. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับภูมิปญญาลานนา
2. จัดทําฐานขอมูล โดยจัดทําในรูปของ web site เชื่อมโยงกับหนวยงานสนับสนุนที่
เกี่ยวของเชน ททท.
3. จัดงานกิจกรรมสืบสานภูมิปญญาลานนา นํา เรื่องเลาเกี่ยวกับที่มาและภูมิปญญาเก็บ
บันทึกไวดวยสื่อที่ทันสมัย
4. เผยแพรและประชาสัมพันธ
ระยะเวลาดําเนินการ 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนากร องคการบริหารสวนภูมิภาค
งบประมาณ
1 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-142ยุทธศาสตรที่ 2 : กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
ชือ่ โครงการ
โครงการสงเสริมการปลูกพืชที่เปนวัตถุดิบและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชที่เปนวัตถุดิบ เชน ฝาย หอม ฯลฯ ที่ตรงกับความตองการ
ของผูประกอบการและตลาด เพื่อเพียงพอตอความตองการ
2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของวัตถุดิบใหมีคุณภาพมาตรฐานและเกิดความ
หลากหลาย เปนการเพิ่มมูลคาสินคา สามารถแขงขันไดในตลาดโลก
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหมและนวัตกรรม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู OBM
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเอง
และสรางแบรนด)

ไดเปรียบการ
แขงขัน



ปจจัยสูค วามสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
มูลคาผลผลิตดานหัตถอุตสาหกรรมผาทอและแฟชั่นสูงขึ้น ผูประกอบการมีปฏิสัมพันธมี
ทักษะใหมและสงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อการผลิตสินคาใหมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ
SMEs ใหสูงยิง่ ขึ้น
กิจกรรม
1. หนวยงานที่รับผิดชอบสํารวจและตรวจสอบพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในการ
เพาะปลูกพืชที่เปนวัตถุดิบสําหรับหัตถกรรมและแฟชั่น
2. สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชที่เปนวัตถุดิบรวมทั้งแนะนําใหปรับปรุงโครงสรางและระบบ
เพาะปลูกใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดวยเ ทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ โดยการสง
ผูเชี่ยวชาญออกไปใหความรูความเขาใจ ใหคําแนะนําในการบํารุงรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต
3. รณรงคและประชาสัมพันธใหเกษตรกรแสดงความจํานงเขารวมโครงการ
4. ประเมินผลโครงการและปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันการศึกษา เกษตรอําเภอ -จังหวัด สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs ผูประกอบการดาน
ผาทอ นักออกแบบเสื้อผาแฟชั่น
งบประมาณ
2 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 2 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ

โครงการจับคูขอมูลขาวสารของพันธมิตรในสายโซอุปทานตั้งแตผลิต
จนถึงตลาด

วัตถุประสงค
เพื่อใหผูผลิตสินคาหัตถกรรมรับทราบถึงความตองการที่แทจริงของผูบริโภค และ
ปรับเปลี่ยนการออกแบบและผลิตจากเดิมที่มุงตัวสินคาที่ชํานาญในพื้นที่ไปสูการออกแบบแ
ผลิตตามความตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
ไดเปรียบการ
แขงขัน
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบโครงสราง
เชิงธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน


ละ

ปจจัยสูความสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูผลิตวัตถุดิบและผูประกอบการดานหัตถอุตสาหกรรมผาทอและแฟชั่นมีปฏิสัมพันธ
แลกเปลี่ยนขอมูลที่มีประโยชนซึ่งกันและกันเพื่อเสริมทักษะใหมอันซึ่งสงเสริมความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรมเพื่อการผลิตสินคาใหมที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น ขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่ม
ขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. เชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบ นักออกแบบ ผูผลิตสินคาสําเร็จ และผูจํา หนายสินคาหัตถ
อุตสาหกรรมเขาดวยกันเพื่อการประสานความรวมมือของทุกฝาย สามารถออกแบบสินคา จัดทํา
แผนธุรกิจรวม เลือกสายผลิตภัณฑรวม และพยากรณแนวโนมไดอยางสอดคลองกับสถานการณ
ตลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. พัฒนาความสัมพันธระหวางผูประกอบการและผูมีสวนรว มในธุรกิจภาคอื่นๆ ของ
อุตสาหกรรมแฟชั่นและหัตถอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดรับความ
พึงพอใจสูงสุด

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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3. พัฒนาเชื่อมโยงฐานขอมูลระหวางผูผลิตวัตถุดิบและผูผลิตสินคาสําเร็จ รวมทั้ง
ขอมูลทางดานการออกแบบและตลาด โดยรวบรวมจัดระบบขอมูลขาวสารที่
สําคัญสําหรับ
หัตถอุตสาหกรรมอยางครบวงจร ถายทอดความรู ขาวสารที่จําเปนไปยังจุดตางๆ ในสายโซอุปทาน
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ. 2547 เปนตนไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สถาบันการศึกษา ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ศูนยส งเสริมการสงออก สมาคม
ผูผลิตและผูสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ สถาบันสงเสริมพัฒนา
SMEs หอการคาและ
สภาอุตสาหกรรม (ผูประกอบการดานหัตถกรรมและแฟชั่น)
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 2 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ

ชื่อโครงการ

โครงการจับคูขอมูลขาวสารของพันธมิตรในสายโซอุปทานตั้งแตผลิต
จนถึงตลาด

วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางสมาชิกทุกกลุมในสายโซอุปทาน พรอมเสนอ
และพัฒนาโปรแกรม/บริการ/สินคาทางการทองเที่ยวใหสอดคลองกับความสนใจของนักทองเที่ยว
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
ไดเปรียบการ
แขงขัน
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบโครงสราง
เชิงธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน


ปจจัยสูความสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูผลิตและผูประกอบการดานการทองเที่ยวและบริการมีปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนขอมูลที่มี
ประโยชนซึ่งกันและกันเพื่อเสริมทักษะใหมอันซึ่งสงเสริมความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อ
การผลิตสินค า/บริการใหมที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่ม
ขีดความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. พัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการที่เกี่ยวของทั้งการเดินทาง ที่พัก รานอาหาร แหลง
ชอปปง ความปลอดภัย ฯลฯ ใหเกิดความพรอมที่จะรองรับนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ
2. การจัดโปรแกรมการทองเที่ยวรวมถึงบริการและสินคาใหสอดคลองกับตลาดและ
ลูกคาเฉพาะแหงเฉพาะกลุม
3. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อบรมใหความรูเชิงลึกใน
ขอมูลเชิงประวัติศาสตร ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับ โปรแกรมการทองเที่ยว สงเสริมดานภาษา
ที่หลากหลายมากขึ้น
4. สงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวจัดทําและเผยแพร
ขอมูล อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนและ/หรือใชฐานขอมูลรวมอยางมีบูรณาการ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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5. สื่อสารทางการตลาดที่ตรงกับลูกคาเปาหมายดว ยหลายวิธี อาทิ ระบบอินเตอรเน็ต
สรางเครือขายการบริการกับบริษัททัวรและโรงแรม จัดทําหนังสือคูมือนักเดินทาง จัด
event
marketing หรือ roadshow แนะนําโปรแกรมเพื่อผูประกอบการพบปะนักทองเที่ยวโดยตรง
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ. 2547 เปนตนไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สํานักงานททท . ภาคเหนือ สมาคมโรงแรม สมาคมมัคคุเทศก สมาคม /ชมรม/
บริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs
งบประมาณ
5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-147ยุทธศาสตรที่ 2 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ
ชือ่ โครงการ
โครงการปรับปรุงแหลงทองเที่ยวธรรมชาติดานสาธารณูปโภค
วัตถุประสงค
เพื่อโครงสรางพื้นฐานดานการทองเที่ยวและบริการที่สมบูรณอันจะเปนการสรางจุดขาย ดวย
ศิลปะลานนาที่มีเอกลักษณ เสริมความสามารถในการแขงขัน และลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูค วามสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหมและนวัตกรรม ไดเปรียบการ
แขงขัน
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู OBM
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเอง
และสรางแบรนด)


ปจจัยสูค วามสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดแหลงทองเที่ยวที่มีการปรับปรุงพรอมใหบริการ และโครงสรางพื้นฐานการทองเที่ยว
ที่ครบถวนสมบูรณ อีกทั้งสืบสานศิลปะลานนาในสถาปตยกรรมสถานเพื่อการทองเที่ยว
กิจกรรม
1. คณะทํางานดานการทองเที่ยวของทั้ง 8 จังหวัดทําการรวบรวมแหลงทองเทีย่ วและ
โครงสรางพื้นฐานที่ตองการปรับปรุง รวมถึงสถานที่ที่จะตกแตงดวยเอกลักษณศิลปะลานนา
ขณะเดียวกันเชื่อมโยงเรื่องราวของแหลงทองเที่ยวและศิลปะลานนาที่มี ทง้ั ความเหมือนและความแตกตาง
ในแตละจังหวัดตลอดประวัติศาสตรกวา 700 ปของภูมิภาค
2. ดานอุปทาน ทําการรณรงคใหคนทองถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในแหลงทองเที่ยว โครงสราง
พื้นฐานที่พรอมสมบูรณ และสถาปตยกรรมที่ตกแตงดวยศิลปะลานนา เปนจุดขายทางการทองเที่ยว
3. ดา นอุปสงค ทําการเผยแพรและประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวที่พัฒนาแลวพรอม
โครงสรางพื้นฐานที่ครบถวนสมบูรณในการบริการและอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวเปาหมาย
ทัง้ ในและตางประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สํานักงานททท . ภาคเหนือ สมาคมโรงแรม สมาคมมัคคุเทศก สมาคม
/ชมรม /
บริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs
งบประมาณ
50 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 2 :

กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟทแวรสําหรับสนับสนุนอุตสาหกรรม
หลักในพื้นที่

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมผูประกอบการอุตสาหกรรมซอฟทแวรใหพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป
/กึ่ง
สําเร็จรูป รวมถึงนวัตกรรมใหมที่ตอบสนองรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจในปจจุบัน อันจะเปน
การเสริมความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการสาขาอื่นๆ ในภูมิภาคตอไป
ตัวชี้วัด
ทดแทน/
ลดการ
นําเขา

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ องคความรู
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 สรางความไดเปรียบใน
การแขงขันภายในประเทศ


ปจจัยสูความสําเร็จ
เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจย
ั และพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอดความรู


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการสาขา ICT มีโอกาสพัฒนาสินคาเพื่อปอนเขาสูตลาดภายในประเทศ สราง
รายไดแกนักพัฒนาโปรแกรม เสริมประสบการณกอนการผลิตโปรแกรมสงออกสูประเทศเพื่อน
บาน ขณะเดียวกันผูประกอบการสาขาอื่นมีโอกาสซื้อและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดทําโดย
คนไทยเพื่อคนไทยในราคาที่ยอมเยากวาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ เปนการสรางความ
ยั่งยืนจากฐานเศรษฐกิจใหม
กิจกรรม
1. รวมกลุมนักพัฒนาโปรแกรมในทองถิ่นภูมิภาคเหนือตอนบน เพื่อรับการถายทอด
องคความรูจากหนวยงานรวมภาครัฐและเอกชน ใ หไดมาซึ่งผูประกอบการพัฒนาโปรแกรมมือ
อาชีพและบมเพาะนักพัฒนารุนใหม
2. สงเสริมการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป /กึ่งสําเร็จรูป โดยดูจากความตองการของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมสาขาตางๆ และตอบสนองอยางถูกตอง
3. พัฒนาตอยอดองคความรูใหสูงยิ่งขึ้นเพื่อเปนทรัพยากรทางปญญาแ ละกําลังบุคคล
ในการนําพาภูมิภาคสูการแขงขันฐานเศรษฐกิจใหม
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ. 2547 เปนตนไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานสงเสริมพัฒนา SMEs บริษัทเอกชน โดยประสาน
กับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 2 :

กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีแบบรหัสเปด (Open Source)

วัตถุประสงค
เพื่อสรางเครือขายนั กพัฒนาโปรแกรมและสรางระบบงานสารสนเทศดวยเทคโนโลยี
แบบรหัสเปดที่มีมาตรฐานความเปนสากล ใชงานไดสะดวก ตนทุนต่ํา สนับสนุนและตอบสนอง
ความตองการของผูประกอบการทองถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน
ตัวชี้วัด
ทดแทน/ลด
การนําเขา

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ องคความรู
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 สรางความไดเปรียบใน
การแขงขันภายในประเทศ


ปจจัยสูความสําเร็จ
เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจย
ั และพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอดความรู


ผลที่คาดวาจะไดรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ ICT ในฐานะพลังขับเคลื่ อนเศรษฐกิจบนรากฐานเดิมและใหม เรง
สงเสริมนักพัฒนาซอฟทแวรทองถิ่น ใหมีความรูและประสบการณ ผลงานที่สรางขึ้นยังสง
ประโยชนสู SMEs ในภูมิภาคเดียวกัน เปนการสรางความมั่นใจแกผูใชเทคโนโลยี เปดโอกาสสูการ
จัดซื้อผลิตภัณฑและบริการดานเทคโนโลยีจากผูให
บริการภายในทองถิ่น /ภายในประเทศ
นักพัฒนาซอฟทแวรสามารถขยายสวนแบงตลาดไดมากขึ้น เพิ่มการยอมรับและรายไดกอนพัฒนา
ไปสูการผลิตเพื่อสงออกและผลักดันประเทศกาวสูตําแหนงทางการตลาดใหมดาน
ICT ของ
ประเทศ
กิจกรรม
1. รวมกลุมนักพัฒนาโปรแกรมแบบรหัสเปดในทองถิ่นเพื่ อรับการถายทอดองคความรู
จากหนวยงานรวมภาครัฐและเอกชน ใหไดมาซึ่งผูประกอบการพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพและ
บมเพาะนักพัฒนารุนใหม
2. สงเสริมการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป/กึ่งสําเร็จรูปดวยเทคโนโลยีแบบรหัสเปด โดย
ดูจากความตองการของผูประกอบการอุตสาหกรรมสาขาตางๆ และตอบสนองอยางถูกตอง

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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3. พัฒนาตอยอดองคความรูใหสูงยิ่งขึ้นเพื่อเปนทรัพยากรทางปญญาและกําลังบุคคล
ในการนําพาภูมิภาคสูการแขงขันฐานเศรษฐกิจใหม
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ. 2547 เปนตนไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs บริษัทเอกชน สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 2 :

กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT

ชื่อโครงการ

โครงการใหความรูอบรมบริการอินเตอรเน็ตสาธารณะเพื่อ SMEs

วัตถุประสงค
เพื่อเปดโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อชีวิตประจําวันและการดําเนินธุรกิจใหสามารถ
กาวทันกระแสโลกและการแขงขันดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ต
ตัวชี้วัด
ความคิด
สรางสรรค

ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรู
 ฐานขอมูล
 เทคโนโลยี
 การวิจย
ั และพัฒนา
 การประยุกตและนวัตกรรม
 การบริหารทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัด
องคความรู

ปจจัยสูความสําเร็จ
เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจย
ั และพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอด
ความรู


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดทักษะใหมในด านการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเขาถึงแหลงขอมูล
อินเตอรเน็ตใหเห็นถึงสภาพการเคลื่อนไหวของตลาดและการแขงขัน นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง
พัฒนาสินคาและบริการเพื่อสรางโอกาสดานการตลาดและการขายตอไป
กิจกรรม
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูลโดยอาจบูรณ
าการกับโครงการ
อินเตอรเน็ตตําบลและ/หรือสํานักงานสงเสริมพัฒนา SMEs หนวยรวมดําเนินงานตางๆ
2. จัดฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชงานอินเตอรเน็ต
3. เผยแพรความรูสูผูประกอบการใหใชระบบอินเตอรเน็ตเพื่อสืบคืนและสื่อสารขอมูล
ไดอยางเทาเทียมและเทาทันสถานการณ
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ. 2547 เปนตนไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด อบต . อบจ. สํานักงานสงเสริมพัฒนา SMEs บริษัทเอกชน โดยประสานกับ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ
งบประมาณ

10 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 2 :
ชื่อโครงการ

กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT
โครงการศูนยกลางเครือขายขอมูลกลางของจังหวัดและเชื่อมโยงแตละ
จังหวัดเพื่อใชขอมูลอยางบูรณาการ

วัตถุประสงค
เพื่อรวบรวมและกระจายนําขอมูลไปตอยอดใชประโยชนในการสงเสริมอุตสาหกรรม
พื้นฐานของภูมิภาค
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรู
สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบโครงสราง
เชิงธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน


ปจจัยสูความสําเร็จ
เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจย
ั และพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอด
ความรู


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดก ารบูรณาการของฐานขอมูลที่เชื่อมโยงสัมพันธกันเปนระบบเครือขายทําใหเกิด
ปฏิสัมพันธดานขาวสารซึ่งสามารถนํามาวิเคราะหใชประโยชนเพื่อการสนับสนุนผูประกอบการใน
สาขาตางๆ สรางเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันในภูมิภาคนําไปสูการปรับตัวอยางสอดคลองกับ
สถานการณและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันอยางมีทิศทาง
กิจกรรม
1. รวบรวมและสรางฐานขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ การศึกษา และเอกชนซึ่งเปน
ขอมูลสําหรับสนับสนุนผูประกอบการสาขาตางๆ ทั้งดานผลิต บริหารจัดการ ตลาดและขายทั
8 จั้ง หวัด
2. วิเคราะหขอมูลเพื่อถายทอดสูผูประกอบการเปนการ เสริมสรางความสามารถการ
แขงขันกาวทันตอสถานการณ
3. จัดตั้งคณะทํางานเพื่อบริการสืบคนขอมูลจากแหลงตางๆ ของภูมิภาคและแปรขอมูล
ใหอยูในรูปที่เผยแพรแกชุมชนไดงายและเหมาะสม
ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด หนวยงานภาครัฐทีเกี่ ่ยวของกับการสงเสริมพัฒนาSMEs หนวยงานของภาคเอกชน
งบประมาณ
1 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-154ยุทธศาสตรที่ 2 :
กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT
ชือ่ โครงการ
โครงการจัดตั้ง Software Excellence Center จังหวัดเชียงใหม
วัตถุประสงค
เพื่อผลักดันธุรกิจซอฟทแวรคอมพิวเตอรและบริการ เปนสะพานเชื่อมระหวางภาครัฐและ
เอกชนในการพัฒนาองคความรูแ ละทรัพยากรบุคคลรวมกันในฐานะฐานเศรษฐกิจใหม โดยมีเชียงใหม
เปนศูนยกลางเพื่อบริการภูมิภาคเหนือตอนบนดานขาวสาร ความรู การสงเสริมทางการตลาดในประเทศ
และการสงออก
ตัวชี้วัด
ความคิด
สรางสรรค

ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรู
 ฐานขอมูล
 เทคโนโลยี
 การวิจัยและพัฒนา
 การประยุกตและนวัตกรรม
 การบริหารทรัพยากรบุคคล


ตัวชี้วัด
องคความรู

ปจจัยสูค วามสําเร็จ
เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจัยและพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอด
ความรู


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดองคความรู ทรัพยากรบุคคล และผลงานการประดิษฐซอฟทแวรคอมพิวเตอรและบริการ
ใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมสาขาตางๆ สรางเสริมจุดแข็งซึ่งกันและกันในภูมิภาคนําไปสูการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันในโลกเศรษฐกิจใหม
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะทํางานและสํานักงา
นประกอบดวย ศูนยฝกอบรม ศูนยวิจัยพัฒนา
ศูนยปฏิบัติงาน ศูนยทดสอบ ศูนยตรวจสอบคุณภาพ ระบบสื่อสารสารสนเทศ
2. สรางเครือขายกับนักพัฒนาโปรแกรมเพื่อนบานตางประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและ
สรางโอกาสการตลาด
3. บริการดานซอฟทแวรแก SMEs ทุกสาขาในภูมภิ าคเหนือตอนบน
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs บริษัทเอกชน โดยประสานกับ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช .) รวมกับ เขตอุตสาหกรรมซอฟทแวร
(Software Park Thailand) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ
10 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 2 :

กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเฉพาะพื้นที่

ชื่อโครงการ

โครงการตลาดกลางสินคาเกษตร จังหวัดเชียงใหม

วัตถุประสงค
1.
2.
3.
4.

เพื่อใชเปนศูนยกลางในการซื้อขายสินคาเกษตร
เพื่อสรางความเปนธรรมในการซื้อขายสินคาเกษตร
เพื่อเปนแหลงขอมูลขาวสารดานการตลาดสินคาเกษตร
เพื่อเปนกลไกของรัฐในการกํากับดูแลดานการผลิตและราคาของสินคาเกษตร

ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบ
โครงสรางเชิงธุรกิจที่
เกื้อหนุนกัน

ตนทุนลดลง



ปจจัยสูความสําเร็จ
คุณภาพวัตถุดิบ
 การสรางนวัตกรรม
 การวางแผน/การออกแบบที่ดี
 การใชทรัพยากร/ทุนรวมกัน
 การรวมกลุม
 /สรางเครือขาย
ธุรกิจ
 สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูผลิตและผูประกอบการดานเกษตรและแปรรูปอาหารเกิดการเชื่อมโยงปฏิสัมพันธสราง
เครือขายธุรกิจ สามารถลดตนทุน เกิดสภาพคลอง
กิจกรรม (การใหบริการในตลาดกลาง)
1. การคาสง เปนบริการดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อผูซื้อและผูขาย
พบปะเจรจาตกลงทางธุรกิจ
2. การคาปลีก โดยใหเชาพื้นที่แกผูซื้อ ผูขาย และผูคาทั่วไป เพื่อวางจําหนายสินคา
ใหกับผูคา รายยอย ผูคาปลีกและผูบริโภคทั่วไป
3. การบริการคลังสินคา ใ หเชาคลังสินคาทั้งคลังทั่วไปและคลังหองเย็นเก็บสินคารอ
การจําหนายหรือรอการขนสง

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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4. การบริการรานคาจําหนายผลิตภัณฑของสหกรณการเกษตรจาก
SMEs และ
ผูประกอบการตามโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและสินคาพื้นเมืองเพื่อเปนศูนยกลางในการ
ขายสงขายปลีก
5. การบริการขอมู ลขาวสารการตลาด ทั้งเชิงปริมาณและราคาที่มีการซื้อขายกันใน
ตลาดแตละวันเพื่อเผยแพรใหเกษตรกรและผูเกี่ยวของรับทราบและใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจ
ระยะเวลาดําเนินการ

งานกอสราง 1 ป (พ.ศ. 2546) งานบริหาร พ.ศ. 2547 เปนตนไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จังหวัด และภาคเอกชน
งบประมาณ

300 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 2 :
กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเฉพาะพื้นที่
ชื่อโครงการ
โครงการจัดตั้งศูนยแสดง/จําหนายสินคาเซรามิกสแบบครบวงจร
วัตถุประสงค
เพือ่ อํานวยความสะดวกและใหขอ มูลแ กนักธุรกิจและนักทองเที่ยวบางสวนที่เปนนัก
ธุรกิจรวมถึงผูซื้อสินคาในการชมตัวอยางผลิตภัณฑ อีกทั้งเปนเวทีกลางในการพบปะระหวางผูผลิต
และผูซื้อเพื่อปฏิสัมพันธดานความตองการของตลาดเพื่อการผลิตอยางสอดคลอง
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
ไดเปรียบการ
แขงขัน
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบโครงสราง
เชิงธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน


ปจจัยสูความสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูผลิตและผูประกอบการดานหัตถอุตสาหกรรมเซรามิกสเกิดการเชื่อมโยงสรางเครือขาย
ธุรกิจเพื่อการผลิตสินคาที่มีมูลคาสูงขึ้น สําหรับตลาดที่กวางขยายขึ้น เปนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหมากยิ่งขึ้น
กิจกรรม (การใหบริการในศูนย)
1. การคาสง เปนบริการดานสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อผูซื้อและผูขาย
พบปะเจรจาตกลงทางธุรกิจ
2. การคาปลีก โดยใหเชาพื้นที่แกผูซื้อ ผูขาย และผูคาทั่วไป เพื่อวางจําหนายสินคา
ใหกับผูคา รายยอย ผูคาปลีกและผูบริโภคทั่วไป
3. การบริการคลังสินคา ใหเชาคลังสินคาเพื่อใชเก็บสินคารอการจําหนายหรือรอการขนสง
4. การบริการรานคาจําหนายผลิตภัณฑเพื่อเปนศูนยกลางในการขายสงขายปลีก
5. การบริการขอมูลขาวสารการตลาด ทั้งเชิงรูปแบบดีไซน แนวโนมและราคาที่มี
การซือ้ ขายกันในตลาดแตละวันเพื่ อเผยแพรใหผูผลิตและผูเกี่ยวของรับทราบและใชเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ
ระยะเวลาดําเนินการ งานกอสราง 1 ป (พ.ศ. 2547) งานบริหาร พ.ศ. 2548 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการสงออก จังหวัด และภาคเอกชน
งบประมาณ
200 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 2 :

กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเฉพาะพื้นที่

ชื่อโครงการ

โครงการกอสรางศูนยสถานีขนถายสินคา (Truck Terminal) จังหวัด
เชียงใหม

วัตถุประสงค
เพื่อลดอุปสรรคดานการคมนาคมและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจโดยการเชื่อมโยงการขนสง
บริหารการขนถายสิ นคา จัดระเบียบการจราจร กําหนดเสนทางและเวลาการเดินรถบรรทุกอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการขนสงอยางตรงเวลา
ตัวชี้วัด
ตนทุนลดลง

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

คุณภาพวัตถุดิบ
 การสรางนวัตกรรม
 การวางแผน/การออกแบบที่ดี
 การใชทรัพยากร/ทุนรวมกัน
 การรวมกลุม
 /สรางเครือขาย
ธุรกิจ
 สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ

สภาพคลอง



ปจจัยสูความสําเร็จ
การบริหารจัดการทุน
 ความสามารถทักษะการใชเงิน
 คุณภาพและทักษะการขาย
 ประสิทธิภาพการประสานงาน
 การมอบ/กระจายอํานาจแก
บุคคล
 ความยืดหยุน
 /คลองตัวของ
แรงงาน
 สายโซอป
ุ ทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการเชื่อมโยงการขนถายสินคาโดยมีเชียงใหมเปนศูนยกลาง ผูผลิตและผูประกอบการ
ทุกสาขาอุตสาหกรรมในภูมิภาคเหนือตอนบนเกิดสภาพคลองในการขนถายสินคา เปนการเพิ่ม
มาตรฐานและโอกาสการดําเนินธุรกิจ ลดตนทุนทั้งดานเวลาและคาใชจายการขนถายสินคา
กิจกรรม
1. กอสรางศูนยสถานีขนถายสินคาในจังหวัดเชียงใหมประกอบดวยสิ่งอํานวยความ
สะดวก อาทิ ลานจอดรถ จุดและอุปกรณขนถายสินคา สํานักงาน บริการคลังสินคา ปมน้ํามัน ราน
อุปกรณอะไหลและบริการซอมเครื่องยนต ธนาค าร รานอาหาร สถานีอนามัย หอพักสําหรับ
เจาหนาที่
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2. จัดโครงสรางองคกรเพื่อใหบุคลากรไดบริหารศูนยสถานีขนถายสินคาและอํานวย
ความสะดวกในการใหบริการแกผูประกอบการดานระบบขนสงสินคา เชื่อมโยงกับ 7 จังหวัดและ
อําเภอตางๆ
3. เผยแพรและประชาสัมพันธโครงการศูนยสถานี ขนถายสินคาจังหวัดเชียงใหมเปน
ทางเลือกการขนสงทางบกใหแกผูประกอบการ
ระยะเวลาดําเนินการ

งานกอสราง 1 ป (พ.ศ. 2547) งานบริหาร พ.ศ. 2548 เปนตนไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด กรมการขนสงทางบก บริษัทเอกชนใหบริการดานการขนสงสินคา
งบประมาณ
200 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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3. ยุทธศาสตร การเสริมสราง SMEs ใหเติบโตอยางยั่งยืน
เปาหมายรวม (เฉลี่ย 10 % ของเปาหมาย สสว. รวมทั่วประเทศ สัดสวนภาคกลาง
60 % ภูมิภาค 40% : เหนือบน เหนือลาง อีสาน ใต)
 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) รวม
SMEs ขยายตัวในอัตราที่เรงตัวตอเนื่องจนมีสัดสวนเปนรอยละ 50 ของมูลคาผลิตภัณฑรวมในป
พ.ศ.2549 หรืออัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 15 % ตอป
 การจางงานของ SMEs เพิ่มขึ้น 18,000 คน ตอป
 ประสิทธิภาพการผลิต การคา การบริการของ SMEs ของภาคสูงขึ้น 2 % ตอป
 มูลคาการสงออก SMES ของภาคขยายตัวไมนอยกวา 3 % ตอป
 จดทะเบียน SMEs เพิ่มขึ้น 5,000 รายในป 2549
 ผูประกอบการใหมเพิ่มขึ้น 5,000 รายตอป
 กลุมอาชีพดําเนินขั้นธุรกิจเพื่มขึ้นเปน 650 กลุมในป 2549
มาตรการ
 มาตรการเรงดวน คือ การยกระดับความรู ความสา มารถของผูประกอบการ
ดานการบริหารจัดการที่ดี สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมและการรับชวงการผลิต เชื่อมโยง SMEs กับ
วิสาหกิจขนาดใหญ สรางกลไกถายทอด ICT ขยายโอกาส SMEs ในการเขาถึงและประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศที่กาวหนาและเหมาะสม
 มาตรการระยะกลางและระยะยาว คือ สงเสริมการทําวิจัยและพัฒนา (R&D)
สรางสรรคนวัตกรรม สรางเครือขายการเชื่อมโยง สงเสริมการยกระดับคุณภาพสินคาและบริการสู
มาตรฐานสากล สงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัยที่พัฒนามาจากองคความรู
ภายในประเทศ การสรางความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และ สถาบันการศึกษาใหมีการทํางาน
และใชทรัพยากรรวมกัน
กลยุทธและโครงการ รวม 4 กลยุทธ 15 โครงการ
 กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
- โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียน าํ รอง
- โครงการไรตวั อยาง
- โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร
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- โครงการสงเสริมมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม
- โครงการจัดทําสวนเกษตรใบชา แมฮองสอน
- โครงการพัฒนาฝมือแรงงานเขาสูเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
- โครงการพัฒนาหวงโซคุณคาแฟชั่นและหัตถอุตสาหกรรม
- โครงการเสริมสรางนวัตกรรมนําวัตถุดิบทองถิ่ นมาทดลองทําผลิตภัณฑ
- โครงการสรางการรวมกลุมผูผลิตผาลานนา
- โครงการพัฒนาหวงโซคุณคาเซรามิกสลําปางใหมีพลวัตร
 กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ
- โครงการทองเที่ยวเชื่อมโยงวงลานนาและสุโขทัย
- โครงการศึกษาเพื่อหาตําแหนงในตลาดทองเที่ยวทั้งใน -ตางประ เทศ
เพื่อสราง “ลานนาแบรนด” และเผยแพรในทิศทางเดียวกัน
- โครงการยกระดับทัวรปาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม
 กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT
- โครงการพัฒนาองคความรูแกบุคลากรเพื่ออุตสาหกรรมซอฟทแวรใน
ภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
- โครงการศึกษาตอยอดดานเทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรเฉพาะทาง
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รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสราง SMEs ใหเติบโตอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 3 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
ชือ่ โครงการ
โครงการสงเสริมเกษตรอินทรียนํารอง
วัตถุประสงค
เพื่อสราง ความเขาใจและใหความรูแกเกษตรกรและผูสนใจในการดําเนินการเกษตรอินทรีย
อยางถูกตองและไดมาตรฐาน
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน
ใหม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

ระบบคุณภาพ
 เทคโนโลยี
 องคความรู
 ความคิดสรางสรรค
 การวิจัยและพัฒนา (ตอเนื่อง)
 กลยุทธและกระบวนการทํางานใหม
 ทุนบุคลากรและแรงงานทักษะ

ไดเปรียบการ
แขงขัน



ปจจัยสูค วามสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดทักษะใหม ไดสินคาใหมในมาตรฐานใหมมีมูลคาเพิ่มตรงตามความ ตองการของตลาด เพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขัน
กิจกรรม
1. กําหนดพื้นที่ศูนยสาธิตเกษตรอินทรียครบวงจร และเชิญชวนผูสนใจเขารวมโครงการ
2. สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกรเพื่อทําการผลิตและการสรางเครือขายธุรกิจที่เกี่ยวของ
3. ฝกอบรมใหความรูเ กีย่ วกับกระบวนการของระบบเกษต รอินทรีย ความตองการของตลาด
เงื่อนไขดานมาตรฐานการรับรองคุณภาพ รวมทั้งดานการบริหารจัดการธุรกิจ
4. สนับสนุนการดําเนินงานของกลุม โดยการกํากับ ติดตาม และชวยแกปญหาที่เกิดขึ้น
5. จัดหาแหลงทุนสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม โดยใหธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ จัดทําโปรแกรมสินเชื่อพิเศษ
6. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประสานกับภาคธุรกิจเอกชน
งบประมาณ
30 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 3 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

ชื่อโครงการ

โครงการไรตัวอยาง

วัตถุประสงค
เพื่อเปนการถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตเพื่อใหเกษตรกรไดรับความรูเกิด
การยอมรับและนําไปปฏิบัติตามเสมือนเปนการศึกษานํารองกอนสงเสริมการผลิตจริงในพืชสาย
พันธุตางๆ ที่ตลาดตองการ สูการเติบโตของอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคเหนือตอนบน
ตัวชี้วัด
องค
ความรู

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

เทคโนโลยี
ไดเปรียบการ
แขงขัน
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจย
ั และพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอดความรู


ปจจัยสูความสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดความรูและทักษะใหมนําไปสูทางเลือกการผลิตผลผลิตใหมหรือผลผลิตเชิงมูลคาเพิ่ม
ที่เปนที่ตองการของตลาดและแขงขันได เพิ่มรายไดแกเกษตรกร
กิจกรรม
1. สราง “โรงเรียนเกษตรกร” เปนจุดถายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาเกษตรกรวิทยากร
2. มุงเนนกิจกรรมการสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีดานการผลิตสูเกษตรกรโดยใช
กระบวนการรูปแบบตางๆ ไดแก (1) การนํารอง เปนการรวมกลุมเกษตรกรผูนําทํากิจกรรม
การเกษตรเปนตัวอยางแกเกษตรกรรายอื่นๆ ไดศึกษาดู งานเกิดกระบวนการเรียนรูและนําไปขยาย
ผลในการปฏิบัติอยางสอดคลองกับสภาพพื้นที่และทรัพยากร (2) การเรงรัดสงเสริมการผลิตตาม
เปาหมาย เชน เพื่อการสงออก หรือเพื่อทดแทนการนําเขา มีการสนับสนุนปจจัยการผลิตตามความ
เหมาะสม
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ. 2547 เปนตนไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จังหวัด และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
งบประมาณ

10 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 3 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการเกษตร

วัตถุประสงค
1. สําหรับเกษตรกร สงเสริมใหเกิดการผลิตที่ตรงกับความตองการของผูซื้อและ
รับประกันการซื้อผลผลิตปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูป
2. สําหรับผูผลิตอาหารแปรรูปจะมีวัตถุดิบที่ไดคุณภาพสงผลใหไดสินคาสําเร็จมี
คุณภาพตรงตามความตองการของตลาดอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
ประสิทธิภาพ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
การผลิต
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบโครงสราง
เชิงธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน


ปจจัยสูความสําเร็จ
มุงบริหารจัดการทรัพยากร
บุคลากร เงินทุน วัตถุดบิ
เครื่องมืออยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
 สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการเชื่อมโยงการผลิตวัตถุดิบเขากับภาคอุตสาหกรรม สงเสริมใหเกษตรกรไดรับ
ประโยชนจากการดําเนินงานรวมกับผูประกอบการอุตสาหกรรม มีการรวมทุนกันอย างจริงจังสราง
ความเชื่อมั่นใหทั้งสองฝาย คือฝายโรงงานมั่นใจวาจะไดสินคาอยางเพียงพอ เกษตรกรมั่นใจวาจะ
ขายสินคาได สามารถดําเนินกิจการในระยะยาวไดอยางยั่งยืน
กิจกรรม
1. หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของประสานเพื่อทราบถึงประเภทของผลผลิตที่
เปนที่ตองการโรงงานอุตสาหกรรม
2. จัดตั้งกลุมเกษตรกรที่มีศักยภาพในการผลิตวัตถุดิบปอนโรงงานตามผลการ
ประสานงานขอ 1 จากนั้นพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหสอดคลองกับการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ
3. จัดทําสัญญาขอตกลงในการเพาะปลูกและจัดสงวัตถุดิบใหกับโรงงาน โดย
มี
คณะทํางานกลางที่จะใหคําแนะนําชวยเหลือและประสานงานใหทั้งสองฝายดําเนินการตอกันอยาง
ยุตธิ รรม

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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4. ชวยเหลือเกษตรกรดานเทคโนโลยีการผลิตและสนับสนุนทรัพยากรการผลิตตาม
ความเหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตตามขอกําหนดของโรงงานทั้งดานคุณภาพและปริมาณ
5. ติดตามการทํางานรวมระหวางเก ษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง
เพื่อทราบถึงสถานการณและแนวโนมตลาด เพื่อสามารถปรับตัววางแผนและดําเนินการให
สอดคลองกบความตองการของตลาดตลอดเวลา
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ. 2547 เปนตนไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สํานักงานเกษตร ศูนยสงเสริม อุตสาหกรรม สถาบันสงเสริม SMEs หอการคา
และสภาอุตสาหกรรม (ผูประกอบการผลิตและแปรรูปอาหาร) และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
งบประมาณ

3 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 3 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาเกษตรและแปรรูปอาหาร

ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริมมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสาขาเกษตรและแปรรูปอาหารของภูมิภาคเหนือตอนบน
ใหมีคุณภาพระดับสากลเพิ่มภาพลักษณแกผูผลิต เพิ่มความมั่นใจแกผูบริโภค เพิ่มโอกาสในตลาด
ตัวชี้วัด
มาตรฐาน
ใหม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

ระบบคุณภาพ
ไดเปรียบการ
 เทคโนโลยี
แขงขัน
 องคความรู
 ความคิดสรางสรรค
 การวิจย
ั และพัฒนา (ตอเนือ่ ง)
 กลยุทธและกระบวนการ
ทํางานใหม
 ทุนบุคลากรและแรงงานทักษะ


ปจจัยสูความสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ คุณภาพชีวิตของคนงาน และสภาพแวดลอม ไดระบบ
การทํางานที่มีมาตรฐาน ไดสินคาที่มีคุณภาพ ไดความมั่นใจจากคูคาและลูกคา
กิจกรรม
1. สรางความเขาใจแกผูประกอบการโดยแสดงถึงประโยชนที่ดีกวาในการปรับปรุง
โรงงานเขาสูมาตรฐานอุตสาหกรรม
2. หนวยงานที่เกี่ยวของรวมมือประสานงานเพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกแก
ผูประกอบการ อาทิ การตรวจสอบ การขึ้นทะเบียนโรงงาน จดทะเบียนเครื่องจักร การบริการ
สารสนเทศดานบริหารพัฒนาอุตสาหกรรม สิ่งแวดลอม ความปลอดภัย สุขอนามัย เชื่อมโยง
โรงงานเขากับผูผลิตเ ครื่องจักร ผูใหบริการดานเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยโรงงาน
รวมถึงผูประกอบกิจการใหบริการกําจัดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
3. จัดอบรมความรูดานมาตรฐานการผลิตและโรงงานแกผูจัดการฝายโรงงาน เพื่อการ
ควบคุมตรวจสอบใหเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน
4. เผยแพรและปร ะชาสัมพันธตราสัญลักษณโครงการเพื่อแสดงใหเห็นถึงความมี
มาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547-2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สถาบัน
รับรองมาตรฐานอาหาร ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม หอการคาและสภาอุตสาหกรรม (ผูประกอบการ
เกษตรและแปรรูปอาหาร)
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-168ยุทธศาสตรที่ 3 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
ชือ่ โครงการ
โครงการจัดทําสวนเกษตรใบชา แมฮองสอน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหกับพื้นที่ปาที่ถูกทําลายหรือเสื่อมโทรมแลวใหมากขึ้น
2. เพื่อเพิ่มมูลคาของการใชประโยชนจากที่ดินที่เสื่อมสภาพไปแลวรวมถึงลดปญหาการ
เสื่อมโทรมของดินและสภาวะแวดลอมอันเนื่องจากการใชปุยและยาฆาแมลง
3. เพื่อเพิ่มที่ดินทํากินสงเสริมใหประชากรในจังหวัดแมฮองสอนมีที่ประกอบอาชีพเป นหลัก
แหลง
4. เพื่อเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวของจังหวัด
ตัวชี้วัด

ปจจัยสูความสําเร็จ

มูลคาเพิ่ม

องคความรูใหมและนวัตกรรม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู OBM
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเอง
และสรางแบรนด)


ตัวชี้วัด
ผลผลิตเพิ่ม

ปจจัยสูค วามสําเร็จ
การวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
 การประยุกตใชเทคโนโลยี
 การเสริมความรู
 การบริหารจัดการที่ดี
 การใชทรัพยากร/ทุนรวมกัน
 การสรางมูลคาเพิ่ม
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดสินคาใหมที่ตลาดต องการ เปนสินคาที่สามารถตอยอดไปสูสินคาอื่น ขยายการสราง
มูลคาเพิ่มจากสาขาเกษตรสูภาคการทองเที่ยว เปนการใชประโยชนจากพื้นดินเสื่อมโทรมและเพิ่มรายได
แกเกษตรกรและผูประกอบการอาหารและทองเที่ยวในขณะเดียวกัน
กิจกรรม

1.
2.
3.
4.

ศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเบือ้ งตน และปรับสภาพที่ดิน
ดําเนินการปลูกใบชาและกอสรางโรงงานแปรรูปใบชาและผลผลิตจากชา
รวมสิ่งกอสรางอื่น
วางรากฐานองคความรูดานการตลาดตางประเทศ และการผลิตเพื่อสงออก
รณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
งานกอสราง 1 ป (พ.ศ. 2547) งานบริหาร พ.ศ. 2548 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จังหวัด และภาคเอกชน
งบประมาณ
200 ลานบาท สําหรับพื้นที่ 2,000 ไรเพื่อการปลูกชา โรงงานแปรรูปใบชา และผลผลิตอื่นๆ
จากชา โรงงานสรางเครือ่ งจักรกล/ซอมบํารุงเครื่องจักรกล เขตรานคา สํานักงาน ที่พักอาศัย
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 3 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาฝมือแรงงานเขาสูเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

วัตถุประสงค
เพื่อผลิตแรงงานทักษะฝมือ สรางทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพปอนสูภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เปนการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารโดยรวมของ
ภูมิภาค
ตัวชี้วัด
แรงงาน
ทักษะ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหม
ประสิทธิภาพ
การผลิต
 ทัศนคติและคานิยมการจาง
งาน
 ทัศนคติและคานิยมการทํางาน
เชิงรุก มุงการแขงขันสราง
มาตรฐานการทํางานใหม
 การประยุกตใชเทคโนโลยี
 การมีจิตใจบริการ มุงลูกคา


ปจจัยสูความสําเร็จ
มุงบริหารจัดการ
ทรัพยากร บุคลากร
เงินทุน วัตถุดิบ
เครื่องมืออยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
 สายโซอุปทานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดแรงงานที่มีทักษะคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกิดการจางงานในทองถิ่น
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครแรงงานระดับอําเภอไปสูระดับจังหวัด
ฝกอบรมในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติงาน
ทดสอบความรูที่ผานการอบรมเพื่อรับใบประกาศ
จัดหาแหลงงานใหกับแรงงานที่ไดรับการอบรม

ระยะเวลาการดําเนินการ ป 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา กรมแรงงาน สถาบันสงเสริม
SMEs
อุตสาหกรรม ภาคเอกชน (ผูประกอบการดานเกษตรและแปรรูปอาหาร)
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ศูนยสงเสริม
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ยุทธศาสตรที่ 3 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาหวงโซคุณคาแฟชั่นและหัตถอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางการเชื่อมโยงระหวางธุรกิจเอกชนและผูเกี่ยวของทั้งระบบ เปน
การยกระดับศักยภาพในการแขงขันของหัตถอุตสาหกรรมและแฟชั่นภาคเหนือตอนบน
ตัวชี้วัด

ปจจัยสูความสําเร็จ

เครือขาย
ธุรกิจ

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบ
โครงสรางเชิงธุรกิจที่
เกื้อหนุนกัน


ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพ
การผลิต

ปจจัยสูความสําเร็จ
มุงบริหารจัดการทรัพยากร
บุคลากร เงินทุน วัตถุดบิ
เครื่องมืออยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
 สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดเครือขายเชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบ ผูผลิตสินคาสําเร็จ และผูกระจายสินคา รวมถึงผูที่
เกี่ยวเนื่องทั้งภาครัฐและเอกชนในสาขาหัตถอุตสาหกรรมและแฟชั่ น ในการทํางานรวมกันอยาง
สอดประสานนําไปสูสภาพคลองเอื้อตอการความคิดสรางสรรค พัฒนานวัตกรรม พัฒนาสินคาใหม
เพิ่มมูลคาสินคา เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

เตรียมความพรอมเบื้องตนของโครงการ
สํารวจ วินิจฉัยภาพรวมของธุรกิจ การสรางความรวมมือกับผูที่เกี่ยวของ
พัฒนาวิสัยทัศนและยุทธศาสตรรวมกัน
บริหารและดําเนินการพัฒนากลุมคลัสเตอร

ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สถานศึกษาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สถาบันสงเสริม
สมาคมผูผลิตผูสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ
งบประมาณ

20 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

SMEs
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ยุทธศาสตรที่ 3 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ
โครงการเสริมสรางนวัตกรรมนําวัตถุดิบทองถิ่นมาทดลองทําผลิตภัณฑ
วัตถุประสงค
เพื่อนําวัตถุดิบของทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนในการนําไปผลิตสินคา
สงเสริม
การคิดคนสรางสรรคผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหทองถิ่น
ตัวชี้วัด
ทดแทน/ลด
การนําเขา

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

ปจจัยสูความสําเร็จ

มูลคาเพิ่ม  องคความรูใหมและนวัตกรรม
สายโซอุปทานที่
สมบูรณ
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสากล
 สรางความไดเปรียบใน
การแขงขัน
 ปรับจาก OEM สู ODM สู OBM
ภายในประเทศ
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเองและ
สรางแบรนด)


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการใชทรัพยากรในทองถิ่นอยางคุ มคาลดการสั่งซื้อจากแหลงภายในหรือนําเขา
วัตถุดิบจากตางประเทศ สรางมูลคาเพิ่มจากวัตถุดิบทองถิ่น ไดสินคาใหม ไดนวัตกรรม เพิ่มรายได
สรางโอกาสทางธุรกิจ
กิจกรรม
1. ศึกษารายละเอียดของทรัพยากรที่สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตสินคาของทองถิ่น
2. สงเสริมการรวมมือระหวางผูผลิตวัตถุดิบทองถิ่นกับผูประกอบการผลิตสินคา
3. สนับสนุนใหนักออกแบบผลิตภัณฑนําวัตถุดิบของทองถิ่นไปใชในการผลิตสินคา
4. เผยแพรและประชาสัมพันธ ผลิตภัณฑและกิจกรรมโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs นักออกแบบผลิตภัณฑ
นักออกแบบเสื้อผาแฟชั่น สมาคมผูผลิตและผูสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ หอการคาและสภา
อุตสาหกรรม (ผูประกอบการดานหัตถอุตสาหกรรม)
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 3 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ
โครงการสรางการรวมกลุมผูผลิตผาลานนา
วัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางการเชื่อมโยงระหวางธุรกิจเอกชนและผูเกี่ยวของในการผลิตและจําหนาย
เปนการยกระดับศักยภาพในการแขงขันของผาลานนา สินคาภูมิปญญาภาคเหนือตอนบน
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
ประสิทธิภาพ
การผลิต
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบโครงสราง
เชิงธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน


ปจจัยสูความสําเร็จ
มุงบริหารจัดการ
ทรัพยากร บุคลากร
เงินทุน วัตถุดิบ เครื่องมือ
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
 สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดเครือขายเชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบ ผูทอผา ผูผลิตสินคาสําเร็จ และผูกระจายสินคาผาทอ
ลานนา รวมถึงผูที่เกี่ยวเนื่องทั้งภาครัฐและเอกชนในการ ทํางานรวมกันอยางสอดประสานนําไปสู
สภาพคลองเอื้อตอการความคิดสรางสรรค พัฒนานวัตกรรม พัฒนาสินคาใหม เพิ่มมูลคาสินคา
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กิจกรรม
1. ศึกษาสถานการณกลุมผาลานนา ผาพื้นเมือง เชน ผาฝายทอมือ ผายก ผาลายน้ําไหล
ผาหมอหอม ผาจก
2. รวมรวมเพื่ออนุรักษองคความรูดานผาทอลานนา
3. ถายทอดเทคโนโลยีที่จะชวยสงเสริมการผลิตและการตลาด เสริมภาพลักษณ
ในสินคาภูมิปญญา
4. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวั ด ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ศูนยสงเสริมการสงออก สถาบันสงเสริม
SMEs สมาคมผูผลิตผูสงออกสินคาหัตถกรรมภาคเหนือ กลุมผาทอลานนา
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
ชือ่ โครงการ
โครงการพัฒนาหวงโซคุณคาเซรามิกสลําปางใหมีพลวัตร
วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มและสรางความไดเปรียบดานความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมเซรามิกส
ดวยการประสานงานของผูที่เกี่ยวของในอุตสาหกรรม และเปนจุดศูนยรวมขอมูลแหลงวัตถุดิบ -ผูผลิต -ผู
จําหนาย-ผูมีสวนไดสวนเสียในอุตสาหกรรมเซรามิกสเพื่อเพิ่มอํานวยความสะดวกและนํามาใชประโยชน
ในธุรกิจ
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบโครงสรางเชิง
ธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน

ความคิด
สรางสรรค



ปจจัยสูค วามสําเร็จ
องคความรู
 ฐานขอมูล
 เทคโนโลยี
 การวิจัยและพัฒนา
 การประยุกตและนวัตกรรม
 การบริหารทรัพยากรบุคคล


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดเครือขายเชื่อมโยงผูผลิตวัตถุดิบ ผูผลิตสินคาเซรามิกส และผูกระจายสินคา รวมถึง
ผูที่เกี่ยวเนื่องทั้งภาครัฐและเอกชนในการทํางานรวมกันอยางสอดประสานนําไปสูสภาพคลองเอื้อตอการ
ความคิดสรางสรรค พัฒนานวัตกรรม พัฒนาสินคาใหม เพิ่มมูลคาสินคา เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กิจกรรม
1. ศึกษาหวงโซคุณคา (Value Chain) ในอุตสาหกรรมเซรามิกสรวมถึงกลุมผูมีส วนไดสวน
เสียในอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนในการพัฒนากลุมธุรกิจ (Cluster Development) และจัดทําฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับผูผลิตในอุตสาหกรรมเซรามิกสและธุรกิจที่เชื่อมโยงกัน
2. ศึกษาแหลงวัตถุดิบและการใชตนทุนทรัพยากรในประเทศ วงจรผลิตภัณฑใน
อุตสาหกรรมเซรามิกสและลูทางการผลิตสินคาใหม มาตรการการกีดกันการคาที่ไมใชภาษีในประเทศคูคา
ความเปนไปไดของมาตรการของรัฐและผลกระทบตออุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาองคความรูแบบเจาะลึก
และแสวงหาลูทางสําหรับอุตสาหกรรมในอนาคต
3. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะยาว 5 ป (2547-2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมสงเสริมการสงออก จังหวัด สถาบันสงเสริม SMEs และภาค
ธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวของ
งบประมาณ
20 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 3 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ

ชื่อโครงการ

โครงการทองเที่ยวเชื่อมโยงวงลานนาและสุโขทัย

วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเกิดการทองเที่ยวในเชิงศึกษาประวัติศาสตรลานนา-สุโขทัย
2. เพื่อเชื่อมโยงการทองเที่ยววงลานนา-สุโขทัย
3. เพื่อสงเสริมและเพิ่มแนวทางการทองเที่ยวแนวใหมใหกับนักทองเที่ยว
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหมและนวัตกรรม ผลผลิตเพิ่ม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู
OBM (จากรับจางผลิตเปน
ออกแบบเองและสรางแบรนด)


ปจจัยสูความสําเร็จ
การวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
 การประยุกตใชเทคโนโลยี
 การเสริมความรู
 การบริหารจัดการที่ดี
 การใชทรัพยากร/ทุนรวมกัน
 การสรางมูลคาเพิ่ม
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดความเจริญกาวหนาของอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว
ในจํานวนที่เพิ่มขึ้น เกิดการจางงานและเพิ่มรายไดใหกับคนในทองถิ่นอยางตอเนื่อง
กิจกรรม
1. ศึกษาสํารวจรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงของประวัติศาสตรลานนาและสุโขทัย
2. จัดทําโปรแกรมทองเที่ยวอยางสอดประสานระหวางสองประวัติศาสตรเขาดวยกัน
เปนจุดขายใหมที่เชื่อมโยงสองภูมิภาคของประเทศเขาดวยกัน
3. เผยแพรและประชาสัมพันธการทองเที่ยว ดวยความรวมมือจาก ททท
. และ
หนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สํานักงานสงเสริมการทองเที่ยว ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
งบประมาณ
50 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ชือ่ โครงการ

กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ
โครงการศึกษาเพื่อหาตําแหนงในตลาดทองเที่ยวทั้งใน
เพื่อสราง “ลานนาแบรนด” และเผยแพรในทิศทางเดียวกัน

-ตางประเทศ

วัตถุประสงค
สรางภาพลักษณของภู มิภาคเหนือตอนบนดานบริการทองเที่ยว มุงเนนสรางทัศนคติที่ดีตอ
แหลงทองเที่ยว ที่พัก โปรแกรม สินคาการทองเที่ยวที่มีคุณภาพและเอกลักษณเชิงประเพณีวัฒนธรรม
ลานนาที่สืบทอดมากวา 700 ป เปนจุดแตกตางในการแขงขัน และใชตราสัญลักษณ “ลานนา แบรนด ”
(Lanna Brand) เปนสื่อประชาสัมพันธ
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรูใหมและนวัตกรรม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู OBM
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเอง
และสรางแบรนด)


ตัวชี้วัด

ปจจัยสูค วามสําเร็จ

คงเอกลักษณ รวบรวมสรางองคความรูดาน
“ลานนา” ลานนา กระจายสรางความเขาใจ
ภูมิใจ นําไปประยุกตใชไดอยาง
สรางสรรค เนนการถายทอดเชิง
ประสบการณเพื่อสรางเปนคุณคา
ใหคลอยตาม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดสินคาและบริการดานการทองเที่ยวที่ มีคุณภาพและมาตรฐานทั่วทั้งภูมิภาค ภายใตตรา
สัญลักษณ “ลานนาแบรนด” เหมือนกัน มีแนวทางในการพัฒนาสูความเปนเลิศอยางมีทิศทางเดียวกัน เปน
การเพิ่มมูลคาในตลาดทองเที่ยวดวยวัฒนธรรมลานนาที่มีเอกลักษณ
กิจกรรม
1. ทําการวิจัยจัดกลุมนักทองเที่ยว เพื่อกําหนดตําแหนงทางการตลาด
2. กําหนดแนวทางในการสื่อสารทางการตลาดที่สอดคลองกับลูกคาแตละกลุม
3. กําหนดคุณภาพมาตรฐานของสินคาและบริการดานการทองเที่ยว รับประกันดวยตรา
สัญลักษณ “ลานนาแบรนด”
4. คัดเลือกและเชิญชวนผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยวและบริการเขารวมโครงการ เพื่อ
ประโยชนในการสงเสริมการตลาดทั้งในและตางตางประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สนง.ททท. ภาคเหนือ จังหวัด ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการทองเที่ยว
งบประมาณ
10 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ
ชือ่ โครงการ
โครงการยกระดับทัวรปาและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหม
วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มแหลงทองเที่ยวทางเลือกใหมที่ตอบสนองความตองการแกตลาดและลูกคาเฉพาะ
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวของภูมิภาคใหเขาถึงนักทองเที่ยวไดหลากหลายกลุมตามรสนิยม
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหมและนวัตกรรม
มาตรฐานใหม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู OBM
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเอง
และสรางแบรนด)


ปจจัยสูค วามสําเร็จ
ระบบคุณภาพ
 เทคโนโลยี
 องคความรู
 ความคิดสรางสรรค
 การวิจัยและพัฒนา (ตอเนื่อง)
 กลยุทธและกระบวนการ
ทํางานใหม
 ทุนบุคลากรและแรงงานทักษะ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดสินคาและบริการทองเที่ยวใหมที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพิ่มมูลคาทรัพยากรธรรมชาติใน
ภูมิภาค เพิ่ มทางเลือกในการตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวไดหลากหลายกลุม เพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพิ่มรายไดทางการทองเที่ยวมากขึ้น
กิจกรรม
1. ทําการสํารวจและควบคุมพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับจัดโปรแกรมทัวรปา และ/หรือแหลง
ทองเทีย่ วใหม สงเสริมโครงสรางพื้นฐานอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว ขณะเดียวกันรักษา
สภาพแวดลอมของธรรมชาติ
2. จัดอบรมแกผูบริการทองเที่ยวและผูนําหมูบาน เพื่อบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน
3. จัดทําแผนที่เสนทางและคูมือนักทองเที่ยวเดินปาอยางปลอ ดภัย มีการวางแผนชวยเหลือ
กรณีฉุกเฉินโดยขอความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมปาไม
4. ทําการเผยแพรประชาสัมพันธทัวรปามาตรฐาน และแหลงทองเที่ยวที่พัฒนาขึ้นใหม โดย
นําเสนอผานทาง website ดวยความรวมมือจากภาครัฐและเอกชน
ระยะเวลาดําเนินการ
2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานททท.ภาคเหนือ จังหวัด ภาครัฐและบริษัทเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการทองเที่ยว
งบประมาณ
10 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 3 :

กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาองคความรูแกบุคลากรสําหรับอุตสาหกรรมซอฟทแวรใน
ภูมิภาคและอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

วัตถุประสงค
เพื่อการสรางองคความรูและบุคลากร พัฒนาสินคาและบริการบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ
ความรูและเศรษฐกิจใหมสนองตอความตองการของภูมิภาคและสงเสริมใหภูมิภาคเหนือตอนบน
เปนศูนยกลางการพัฒนา ICT ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
ตัวชี้วัด
องคความรู

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจย
ั และพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอด
ความรู

แรงงานทักษะ



ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรูใหม
 ทัศนคติและคานิยมการจาง
งาน
 ทัศนคติและคานิยมการ
ทํางานเชิงรุก มุงการแขงขัน
สรางมาตรฐานการทํางาน
ใหม
 การประยุกตใชเทคโนโลยี
 การมีจิตใจบริการ มุงลูกคา


ผลที่คาดวาจะไดรับ
องคความรูและบุคลากรที่มีความชํานาญปอนเขาสูตลาดอุตสาหกรรมซอฟทแวร สินคา
และบริการในนวัตกรรมใหมเพื่อสนับสนุนผูประกอบการสาขาอุตสาหกรรมตางๆ ทั้งในภู มิภาค
และประเทศเพื่อนบานในสภาพแวดลอมของเศรษฐกิจใหม
กิจกรรม
1. เชิงอุปทาน อบรมบมเพาะนักพัฒนาซอฟทแวรภายใตหลักสูตรที่หลากหลายและ
ครอบคลุมทุกสาขาอุตสาหกรรมในภูมิภาค
2. เชิงอุปสงค อบรมฝกทักษะผูใชโปรแกรม เพื่อสรางและตอบสนองความตองการ
ของตลาดในการนํา ICT ไปประยุกตใชในการบริหารจัดการธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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3. จัดการประชุมพบปะระหวางผูประกอบการ นักวิจัยพัฒนา และผูใชงานโปรแกรม
เพื่อรับทราบความตองการและปญหา เพื่อการสรางสรรคซอฟทแวรเฉพาะทางหรือตรงตามความ
ตองการของผูประกอบการ
4. เผยแพรผลงานของนักพัฒน าโปรแกรมภูมิภาคเหนือตอนบนสูประเทศเพื่อนบาน
เพื่อสรางการยอมรับและโอกาสทางการตลาดตอไป
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs บริษัทเอกชน สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง ชาติ (สวทช.) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (NECTEC) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ

10 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-179ยุทธศาสตรที่ 3 :
กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT
ชือ่ โครงการ
โครงการศึกษาตอยอดดานเทคโนโลยีสารสนเทศในหลักสูตรเฉพาะทาง
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมผูประกอบการอุตสาหกรรมซอฟทแวรใหพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป /กึ่งสําเร็จรูป
รวมถึงนวัตกรรมใหมที่ตอบสนองรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจในปจจุบันและเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม
อันจะเปนการเสริมความสามารถในการแขงขันใหกับผูประกอบการสาขาอื่นๆ ในภูคต
มิภอาไป
ตัวชี้วัด
ทดแทน/ลด
การนําเขา

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 สรางความไดเปรียบในการ
แขงขันภายในประเทศ

องคความรู



ปจจัยสูค วามสําเร็จ
เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจัยและพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอดความรู


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการสาขา ICT มีโอกาสพัฒนาสินคาเฉพาะทางเฉพาะสาขาอุตสาหกรรม
เพิ่มทักษะ ประสบการณและสรางรายไดแกนักพัฒนาโปรแกรม ขณะเดียวกันผูประกอบการอุตสาหกรรม
สาขาตางๆ มีโอกาสซื้อและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ จัดทําโดยคนไทยเพื่อคน ไทยในราคาที่ยอมเยา
กวาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ สรางความยั่งยืนจากฐานเศรษฐกิจใหม
กิจกรรม
1. รวมกลุม นักพัฒนาโปรแกรมในทองถิน่ ภูมภิ าคเหนือตอนบน เพื่อรับการถายทอดองค
ความรูจากหนวยงานรวมภาครัฐและเอกชน ใหไดมาซึ่งผูประกอบการพัฒน าโปรแกรมมืออาชีพและ
บมเพาะนักพัฒนารุนใหม
2. สงเสริมการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูป /กึ่งสําเร็จรูป โดยดูจากความตองการของ
ผูประกอบการอุตสาหกรรมสาขาตางๆ และตอบสนองอยางถูกตอง
3. พัฒนาตอยอดองคความรูใหสูงยิ่งขึ้นเพื่อเปนทรัพยากรทางปญญาและกําลังบุคคลในการ
นําพาภูมิภาคสูการแขงขันฐานเศรษฐกิจใหม
ระยะเวลาดําเนินการ
พ.ศ. 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs บริษัทเอกชน สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร แหงชาติ
(NECTEC) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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4. ยุทธศาสตร การเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจผูสงออก SMEs สูระดับสากล
เปาหมายรวม (เฉลี่ย 10 % ของเปาหมาย สสว. รวมทั่วประเทศ สัดสวนภาคกลาง
60 % ภูมิภาค 40% : เหนือบน เหนือลาง อีสาน ใต)
 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) รวม
SMEs ขยายตัวในอัตราที่เรงตัวตอเนื่องจนมีสัดสวนเปนรอยละ 50 ของมูลคาผลิตภัณฑรวมในป
พ.ศ.2549 หรืออัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 15 % ตอป
 การจางงานของ SMEs เพิ่มขึ้น 18,000 คน ตอป
 ประสิทธิภาพการผลิต การคา การบริการของ SMEs ของภาคสูงขึ้น 2 % ตอป
 มูลคาการสงออก SMES ของภาคขยายตัวไมนอยกวา 3 % ตอป
 จดทะเบียน SMEs เพิ่มขึ้น 5,000 รายในป 2549
 ผูประกอบการใหมเพิ่มขึ้น 5,000 รายตอป
 กลุมอาชีพดําเนินขั้นธุรกิจเพื่มขึ้นเปน 650 กลุมในป 2549
มาตรการ

 มาตรการเรงดวน คือ สงเสริมผลักดันสินคาใหมภายใตคุณภาพ
มาตรฐานสากลเพื่อลดอุปสรรคเพิ่มโอกาสในการสงออก พัฒนาระบบการตลาดการคาระหวาง
ประเทศ เพิ่มขีดความสามารถผูประกอบการใหมีความรูความสามารถและทักษะในการบริหารงาน
การผลิต การตลาดสมัยใหมและเปนสากล
 มาตรการระยะกลางและระยะยาว คือ สรางสิ่งอํานวยความสะดวกและ
สิ่งจําเปนขั้นพื้นฐานดานการผลิตและการตลาด ยกระดับอุตสาหกรรมใหมีมาตรฐาน เพิ่ม
ขีดความสามารถการบริหารจัดการใหทันสมัยมีความเปนมืออาชีพมากขึ้น สงเสริมพัฒนาตรา ยี่หอ
และภาพลักษณสินคาและบริการจากลานนาภูมิภาคเหนือตอนบนเพื่อเพิ่มมูลคาของสินคาและ
บริการ
กลยุทธและโครงการ รวม 4 กลยุทธ 12 โครงการ
 กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
- โครงการบริหารจัดการลําไยเพื่อสงเสริมใหเปนผลไมระดับโลก
- โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต
- โครงการสงเสริมInter Trader สําหรับอุตสาหกรรมอาหารระหวางประเทศ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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 กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
- โครงการสงเสริม Inter Trader สําหรับหัตถอุตสาหกรรมและแฟชั่น
ระหวางประเทศ
- โครงการ “กระแสนิยมลานนา”
- โครงการยกระดับงานเซรามิกสสูระดับชาติและนานาชาติ

 กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ
-

โครงการลานนาสปา
โครงการ Long Stay Home Stay
โครงการบริการทางการแพทยรวมแพทยแผนไทย
โครงการสงเสริมInter Trader สําหรับการทองเที่ยวและบริการระหวางประเทศ

 กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT
- โครงการสงเสริม Inter Trader สําหรับอุตสาหกรรม ICT ระหวางประเทศ
- โครงการจัดทําและบริหาร Website เพื่อประโยชนการตลาด

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางศักยภาพวิสาหกิจผูสงออก SMEs สูระดับสากล
ยุทธศาสตรที่ 4 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

ชื่อโครงการ

โครงการบริหารจัดการลําไยเพื่อสงเสริมใหเปนผลไมระดับโลก

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมเกษตรกรและผูประกอบการลําไยมีการบริหารจัดการตั้งแตการผลิตจนถึง
การตลาดอยางมีคุณภาพมาตรฐาน ยกระดับสรางตําแหนงใหมใหลําไยเปนผลไมระดับโลกในตลาด
ตางประเทศ
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหมและนวัตกรรม เครือขายธุรกิจ
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู
OBM (จากรับจางผลิตเปน
ออกแบบเองและสรางแบรนด)


ปจจัยสูความสําเร็จ
สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบ
โครงสรางเชิงธุรกิจที่
เกื้อหนุนกัน


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ตําแหนงทางการตลาดและภาพลักษณที่ชวยเพิ่มมูลคาผลผลิตลําไยสดและแปรรูปสูงขึ้น
เกษตรกร ผูประกอ บการ และผูเกี่ยวของในการกระจายสินคาเชื่อมโยงเกิดปฏิสัมพันธอยางครบ
วงจร ไดสินคาใหมที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีด
ความสามารถแขงขันของ SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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กิจกรรม
1. จัดประชุมผูมีสวนไดสวนเสียในการปลูก แปรรูป และขายลําไยสายพันธุตางๆ จาก
ทุกแหลงปลูก
2. ทําการศึกษาจัดกลุมปญหาและอุปสรรคเพื่อกําหนดวิธีแกไขปญหาและบริหารจัดการ
3. ทําการศึกษาเพื่อกําหนดตําแหนงทางการตลาดของลําไยในฐานะผลไมระดับโลก
4. กําหนดแนวทางในการสื่อสารทางการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ
5. กําหนดคุณภาพมาตรฐานของสินคาและรับประกันดวยตราสัญลักษณ “ลําไยลานนา
ผลไมโลก”
6. คัดเลือกและเชิญชวนผูปลูกและผูประกอบการแปรรูปลําไยเขารวมโครงการ
เพื่อประโยชนในการสงเสริมการตลาดทั้งในและตางตางประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จังหวัด ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ศูนยสงเสริมการสงออก และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
งบประมาณ

10 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 4 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

ชื่อโครงการ

โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิต

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับผลผลิตเกษตรและสินคาเกษตรแปรรูปสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพระดับ
สากล เพิ่มภาพลักษณ เพิ่มความมั่นใจแกผูบริโภค เพิ่มโอกาสในตลาด
ตัวชี้วัด
มาตรฐานใหม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

ระบบคุณภาพ
ไดเปรียบการ
 เทคโนโลยี
แขงขัน
 องคความรู
 ความคิดสรางสรรค
 การวิจย
ั และพัฒนา (ตอเนือ่ ง)
 กลยุทธและกระบวนการ
ทํางานใหม
 ทุนบุคลากรและแรงงานทักษะ


ปจจัยสูความสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่
สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ลดอุปสรรคการกีดกันทางการคาดวยสินคาคุณภาพมาตรฐานเปนที่ยอมรับของตลาดและ
ลูกคา ทั้งภายในและตางประเทศ สามารถขยายสูตลาดที่กวางขึ้น เพิ่มขีดความสามารถแขงขันของ
SMEs ใหสูงยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. สรางความเขาใจแกผูประกอบการโดยแสดงถึงประโยชนที่ดีกวาและความจําเปนใน
การปรับปรุงการผลิตภายใตเกณฑมาตรฐานและตราประทับคุณภาพ
2. หนวยงานที่เกี่ยวของรวมมือประสานงานเพื่อสงเสริมและอํานวยความสะดวกแก
ผูประกอบการ อาทิ การใหความรู การตรวจสอบรับรองคุณภาพ การบริการขอมูลขาวสาร เชือ่ มโยง
โรงงานเขากับผูใหบริการเทคโนโลยีการผลิต ผูหใ บริการทดสอบรับรองผลิตภัณฑ เปนตน
3. จัดอบรมความรูดานคุณภาพมาตรฐานการผลิตแกเกษตรกรและผูประกอบการ
เพื่อการควบคุมตรวจสอบใหเปนไปตามขอกําหนดมาตรฐาน
4. เผยแพรและประชาสัมพันธเพื่อแสดงใหเห็นถึงความมีคุณภาพมาตรฐานของผลผลิต
ภาคเกษตรของภูมิภาคเหนือตอนบน สรางความเชื่อมั่นแกตลาดและลูกคา
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547-2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สถาบัน
รับรองมาตรฐานอาหาร ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม หอการคาและสภาอุตสาหกรรม (ผูประกอบการ
เกษตรและแปรรูปอาหาร)
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 4 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร

ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริม Inter Trader สําหรับอุตสาหกรรมอาหารระหวาง
ประเทศ

วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนและสรางนักธุรกิจผูสงออกอุตสาหกรรมอาหาร ผลัก ดันกิจกรรมการตลาด
และการขาย ใหมีอัตราการขยายตัวขยายสูตลาดที่กวางขวางยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
เครือขายธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ
สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบ
โครงสรางเชิงธุรกิจที่
เกื้อหนุนกัน


ตัวชี้วัด
ไดเปรียบ
การแขงขัน

ปจจัยสูความสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดเครือขายเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูสงออก ถึงผูกระจายสินคารายใหญ -เล็กใน
ตลาดตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเขาสูตลาดใหกวางและหลากหลายยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. จัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสนับสนุนและเสริมสรางนักธุรกิจสงออกใหมี
ประสิทธิภาพ
2. จัดทําทําเนียบผูผลิตอาหารและนักธุรกิจสงออกดานอาหาร เผยแพรเพื่อสรางการ
เชื่อมโยงเปนเครือขาย
3. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด ศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ กรมการคาตางประเทศ ภาคเอกชน
ที่เกี่ยวเนื่องกับการสงออก
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 4 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริม Inter Trader สําหรับหัตถอุตสาหกรรมและแฟชั่น
ระหวางประเทศ

วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนและสรางนักธุรกิจผูสงออกสินคาหัตถกรรมและแฟชั่น ผลักดันกิจกรรม
การตลาดและการขาย ใหมีอัตราการขยายตัวขยายสูตลาดที่กวางขวางยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
ไดเปรียบการ
แขงขัน
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบโครงสราง
เชิงธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน


ปจจัยสูความสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดเครือขายเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูสงออก ถึงผูกระจายสินคารายใหญ -เล็กใน
ตลาดตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเขาสูตลาดใหกวางและหลากหลายยิ่งขึ้น
กิจกรรม
1. จัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสนับสนุนแ
ละเสริมสรางนักธุรกิจสงออกใหมี
ประสิทธิภาพ
2. จัดทําทําเนียบผูผลิตสินคาหัตถกรรมแฟชั่นและนักธุรกิจสงออกดานหัตถกรรม
แฟชั่น เผยแพรเพื่อสรางการเชื่อมโยงเปนเครือขาย
3. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด ศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ กรมการคาตางประเทศ ภาคเอกชนที่
เกี่ยวเนื่องกับการสงออก
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 4 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ

โครงการ “กระแสนิยมลานนา”

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษานําวัฒนธรรมและฐานเศรษฐกิจเดิมที่มีเอกลักษณมาตอยอดในธุรกิจ
หัตถอุตสาหกรรมและแฟชั่น เสมือนเปนตราสัญลักษณของภูมิภาคสรางอัตลักษณในตลาดสากล
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรูใหมและนวัตกรรม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู OBM
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเอง
และสรางแบรนด)


ตัวชี้วัด

ปจจัยสูความสําเร็จ

รวบรวมสรางองคความรูดาน
คง
เอกลักษณ ลานนา กระจายสรางความเขาใจ
“ลานนา” ภูมิใจ นําไปประยุกตใชไดอยาง
สรางสรรค เนนการถายทอดเชิง
ประสบการณเพื่อสรางเปน
คุณคาใหคลอยตาม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพิ่มมูลคาในสินคาดวยวัฒนธรรม เกิดการออกแบบและผลิตสินคาที่มีเอกลักษณ ใชเปน
จุดขายเพื่อเขาสูตลาดและแขงขันได
กิจกรรม
1. ศึกษาคนควา วิจัย และรวบรวมองคความรู เกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมในแนวลานนา
2. เผยแพรองคความรูเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรมในแนวลานนา ที่สามารถนําไปตอยอดใช
ในเชิงธุรกิจ ทั้งดานการออกแบบ การผลิต การเลาเรื่องราว การเพิ่มคุณคาและความรูสึกเชิง
วัฒนธรรม
3. พัฒนาสินคาตนแบบ ผลิตสื่อและสรางแนวโนมแฟชั่นลานนาสไตลในตางประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ

2 ป (พ.ศ. 2547 – 2548)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ศูนย CDSC) สมาคมผูผลิตและผูสงออก
สินคาหัตถกรรมภาคเหนือ
งบประมาณ

35 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 4 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ

โครงการยกระดับงานเซรามิกสสูระดับชาติและนานาชาติ

วัตถุประสงค
เพื่อสรางความสามารถในการแขงขันโดยการทําความเขาใจกับสภาพตลาดและรสนิยม
ของผูบริโภคอันจะทําใหเกิดการออกแบบแล ะผลิตอยางมีศักยภาพยืดหยุนสอดคลองตอตลาดและ
ลูกคา รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่องใหมีความหลากหลายทั้งดานคุณภาพ รูปแบบ คง
เอกลักษณเฉพาะตัว และมีมูลคาเพิ่ม สรางตําแหนงเฉพาะในตลาดและเติบโตอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหมและนวัตกรรม ความคิด
สรางสรรค
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู
OBM (จากรับจางผลิตเปน
ออกแบบเองและสรางแบรนด)


ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรู
 ฐานขอมูล
 เทคโนโลยี
 การวิจย
ั และพัฒนา
 การประยุกตและนวัตกรรม
 การบริหารทรัพยากรบุคคล


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดทักษะความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมในการออกแบบสินคา ไดสินคาใหมได
มูลคาเพิ่ม ไดขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่ม
กิจกรรม
1. พัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งในภาควิชาการและภาคอุตสาหกรร มใหเกิดความเขาใจ
และเขาถึงการแขงขัน สภาพตลาด และรสนิยมของผูบริโภค เพื่อการออกแบบและผลิตอยาง
สอดคลองตอเนือ่ ง
2. พัฒนาระบบมาตรฐานวัตถุดิบ สงเสริมนวัตกรรมองคความรูในการออกแบบ
ยกระดับเทคโนโลยีการผลิตตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ําใหมีคุณภาพเปนสากลและรูปแบบผลิต ภัณฑ
ที่หลากหลายตอบสนองตอความตองการของตลาด
3. สรางศักยภาพในการสงออกสําหรับ SMEs และพัฒนาสมรรถนะขององคกรของรัฐ
ที่สนับสนุนการสงออกเพื่อแสวงหาลูทางของอุตสาหกรรมอยางยั่งยืนในอนาคต
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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4. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

ระยะยาว 5 ป (2547-2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันการศึกษา ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา
อุตสาหกรรม กรมสงเสริมการสงออก จังหวัดและภาคธุรกิจเอกชน
งบประมาณ

20 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

กรมสงเสริม
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ยุทธศาสตรที่ 4 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ
ชื่อโครงการ
โครงการลานนาสปา
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการใหบริการของบุคลากรดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมถึงการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจสปาในรูปแบบของลานนา
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

คง
องคความรูใ หมและนวัตกรรม
เอกลักษณ
 เทคโนโลยีสนับสนุน
“ลานนา”
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู
OBM (จากรับจางผลิตเปน
ออกแบบเองและสรางแบรนด)


ปจจัยสูความสําเร็จ
รวบรวมสรางองคความรูดาน
ลานนา กระจายสรางความ
เขาใจ ภูมิใจ นําไป
ประยุกตใชไดอยาง
สรางสรรค เนนการถายทอด
เชิงประสบการณเพื่อสราง
เปนคุณคาใหคลอยตาม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดสินคาและบริการใหมในภาคการทองเที่ยว เปนสินคาและบริการที่เพิ่มมูลคาดวย
ภูมิปญญาลานนาที่มีเอกลักษณ เปนจุดขายที่แตกตาง สงเสริ มการจางงานและสรางรายไดจากการ
ใชวัตถุดิบในทองถิ่นสําหรับสปา เกิดการเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตและการบริการ
กิจกรรม
1. ศึกษาแนวโนมความตองการของตลาดอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพสปา
2. จัดทํา ลานนาสปา เปนตนแบบเพื่อการพัฒนาและสงเสริมกระจายทั่วภูมิภาคภายใต
คุณภาพมาตรฐานที่เทาเทียมเสมอกัน
3. เรงพัฒนาบุคลากรทางการบริการสปาลานนาและบริการที่เกี่ยวของ
4. จัดทําโปรแกรมบริการดานการบริการสปาลานนารวมไปกับโปรแกรมการทองเที่ยวอื่นๆ
5. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
สรางเปนจุดขายใหมดานการทองเที่ยวของภูมิภาค
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สํานักงานการทองเที่ยวภาคเหนือ สมาคมสปาเชียงใหมและภาคเหนือ สถาบัน
สงเสริม SMEs ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับสุขภาพและการทองเที่ยว
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเทีย่ วและบริการ
ชือ่ โครงการ
โครงการ Long Stay Home Stay
วัตถุประสงค
1. เพื่อกอใหเกิดรายไดมากขึ้นจากการที่นักทองเที่ยวใชเวลาในการทองเที่ยวนานขึ้น
2. เพื่อสรางบรรยากาศอบอุนทําใหนักทองเที่ยวประทับใจ รูสึกเปนสวนหนึวั่งฒของ
นธรรมลานนา
3. เพื่อเปนการ ประชาสัมพันธการทองเที่ยวแบบบอกตอ ซึ่งสรางความนาเชื่อถือกวา
เครื่องมือการประชาสัมพันธชนิดอื่น และตนทุนต่ํา
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหมและนวัตกรรม
คง
เอกลักษณ
 เทคโนโลยีสนับสนุน
“ลานนา”
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู OBM
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเอง
และสรางแบรนด)


ปจจัยสูค วามสําเร็จ
รวบรวมสรางองคความรู
ดานลานนา กระจายสราง
ความเขาใจ ภูมิใจ นําไป
ประยุกตใชไดอยาง
สรางสรรค เนนการ
ถายทอดเชิงประสบการณ
เพื่อสรางเปนคุณคาให
คลอยตาม

ผลที่คาดวาจะไดรับ
เพิ่มมูลคาสินคาและบริการเดิมใหมากขึ้น สรางรายไดมากขึ้น สรางทางเลือกในสินคาและ
บริการการทองเที่ยวมากขึ้น และยังทําใหคนทองถิ่นตระหนักถึงความสําคัญและคุณคาของวัฒนธรรม
ลานนากอใหเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมที่งดงามนี้ไว
กิจกรรม
1. เตรียมความพรอมในสวนขององคประกอบพื้นฐานประกอบดวย ที่พัก สถานที่ทองเที่ยว
รานอาหาร การขนสง การติดตอสื่อสาร ซึ่งทุกปจจัยตองสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว
2. จัดฝกอบรมแกผูประกอบการและคนในทองถิ่นมีการบริหารจัดการที่ถูกตองเหมาะสม
3. เผยแพรและประชาสัมพันธใหการทองเที่ยวลักษณะนี้เปนที่รูจักแกทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศ อาทิ Roadshow หรือ Website
ระยะเวลาดําเนินการ
5 ป (พ.ศ. 2547-2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สํานักงานทองเที่ยวภาคเหนือ ศูนยสงเสริมการสงออก สถา บันสงเสริม SMEs สมาคม
โรงแรม สมาคมมัคคุเทศก หอการคาและสภาอุตสาหกรรม (ผูประกอบการดานทองเที่ยว)
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ

ชือ่ โครงการ

โครงการบริการทางการแพทยรวมแพทยแผนไทย

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มสิ นคาและบริการทางเลือกดานการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ พัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การใหบริการของบุคลากรดานการแพทยรวมแพทยแผนไทยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหมและนวัตกรรม เครือขาย
ธุรกิจ
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู OBM
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเอง
และสรางแบรนด)


ปจจัยสูค วามสําเร็จ
สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบ
โครงสรางเชิงธุรกิจที่
เกื้อหนุนกัน


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดสินคาและบริการใหมในภาคการทองเที่ยวและบริการ เปนสินคาและบริการที่เพิ่มมูลคาดวย
ภูมิปญญาไทยที่มีเอกลักษณ เปนจุดขายที่แตกตาง สงเสริมการจางงานและสรางรายไดดวยการใชวัตถุดิบ
ในทองถิน่ (เครื่องเทศสมุนไพรเพื่อการบําบัดรักษา) เกิดการเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตและการบริการ
กิจกรรม
1. ศึกษาแนวโนมความตองการของตลาดอุตสาหกรรมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
2. จัดทํามาตรฐานการบริการทางการแพทยรวมแพทยแผนไทยเปนตนแบบเพื่อการพัฒนา
และสงเสริมกระจายทั่วภูมิภาคภายใตคุณภาพมาตรฐานที่เทาเทียมเสมอกัน
3. เรงพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและบริการที่เกี่ยวของ
4. จัดทําโปรแกรมบริการดานการแพทยและสุขภาพรวมไปกับโปรแกรมการทองเที่ยวอื่นๆ
5. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการสรางเปนจุดขายใหมดานการทองเที่ยวของภูมิภาค
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สํานักงานการทองเที่ยวภาคเหนือ โรงพยาบาล ชมรม /สมาคมแพทยแผนไทย สมาคม
สปาเชียงใหมและภาคเหนือ สถาบันสงเสริม SMEs ภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับสุขภาพและการทองเที่ยว
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-194-

ยุทธศาสตรที่ 4 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ

ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริม Inter Trader สําหรับการทองเที่ยวและบริการระหวาง
ประเทศ

วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนและสรางนักธุรกิจผูนําเสนอสินคาบริการดานทองเที่ยว ผลักดันกิจกรรม
การตลาดและการขาย ใหมีอัตราการขยายตัวขยายสูตลาดที่กวางขวางยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
ไดเปรียบการ
แขงขัน
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบโครงสราง
เชิงธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน


ปจจัยสูความสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดเครือขายเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการสินคาและบริการทองเที่ยว ถึงตัวกลางธุรกิจ
ทองเที่ยวรายใหญ-รายเล็กในตลาดตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเขาสูต ลาดใหกวาง
และหลากหลายยิง่ ขึน้
กิจกรรม
1. จัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสนับสนุนและเสริมสรางนักธุรกิจสงออกใหมี
ประสิทธิภาพ
2. จัดทําทําเนียบผูประกอบการดานบริการทองเที่ยวและนักการตลาด -การขายสินคา
บริการดานการทองเที่ยวในตางประเทศ เผยแพรเพื่อสรางการเชื่อมโยงเปนเครือขาย
3. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สํานักงานทองเที่ยวภาคเหนือ ศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ กรมการคา
ตางประเทศ ภาคเอกชนที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวและบริการ
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริม Inter Trader สําหรับอุตสาหกรรม ICT ระหวางประเทศ

วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนและสรางนักธุรกิจผูสงออกสินคาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลักดันกิจกรรมการตลาดและการขาย ใหมีอัตราการขยายตัวขยายสูตลาดที่กวางขวางยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ
สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบ
โครงสรางเชิงธุรกิจที่
เกื้อหนุนกัน


ตัวชี้วัด
ไดเปรียบการ
แขงขัน

ปจจัยสูความสําเร็จ
ความหลากหลาย
 ความคลองตัว
 ถูกกวา เร็วกวา ดีกวา
 โครงสรางพื้นฐานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดเครือขายเชื่อมโยงระหวางผูผลิตและผูสงออก ถึงผูกระจายสินคารายใหญ -เล็กใน
ตลาดตางประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข าสูตลาดใหกวางและหลากหลายยิ่งขึ้น จูงใจ
สูการลงทุน-รวมทุนในอุตสาหกรรมซอฟทแวร
กิจกรรม
1. จัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสนับสนุนและเสริมสรางนักธุรกิจสงออกใหมี
ประสิทธิภาพ
2. จัดทําทําเนียบผูผลิตสินคาบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและนักธุรกิจสงออก
โปรแกรมซอฟทแวรคอมพิวเตอร เผยแพรเพื่อสรางการเชื่อมโยงเปนเครือขาย
3. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด ศูนยสงเสริมการสงออกภาคเหนือ กรมการคาตางประเทศ ภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวของ
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ชือ่ โครงการ

โครงการจัดทําและบริหาร Website เพื่อประโยชนการตลาด

วัตถุประสงค
เพื่อเสริมทักษะความรูของผูประกอบการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเน็ตเปน
เครื่องมือดานการตลาดเชิงรุกแกกิจการอยางมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด
แรงงาน
ทักษะ

ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรูใ หม
 ทัศนคติและคานิยมการจางงาน
 ทัศนคติและคานิยมการทํางานเชิง
รุก มุงการแขงขันสรางมาตรฐาน
การทํางานใหม
 การประยุกตใชเทคโนโลยี
 การมีจิตใจบริการ มุงลูกคา


ตัวชี้วัด
องคความรู

ปจจัยสูค วามสําเร็จ
เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจัยและพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอด
ความรู


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูประกอบการไดความรูและทักษะในการบริหารจัดการ Website ในฐานะเครือ่ งมือทาง
การตลาดและการขายเชิงรุก ที่มีประสิทธิภาพแตตนทุนต่ําเ มื่อเทียบกับวิธีการทําตลาดและการขายอื่น
รวมถึงการใชอินเตอรเน็ตเพื่อเขาถึงแหลงขอมูลและลูกคาทั่วโลก
กิจกรรม
1. จัดฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชงานอินเตอรเน็ต
2. เชื่อมโยงผูประกอบการและผูใหบริการอินเตอรเน็ต อุปกรณโปรแกรมคอมพิวเตอร และ
แหลงแรงงานที่มีทักษะฝมือดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดซื้อจัดหาจัดจาง
3. เผยแพรความรูสูผูประกอบการถึงประโยชนของการมี
Website และการใชระบบ
อินเตอรเน็ตเพื่อสืบคืนและสื่อสารขอมูลความเคลื่อนไหวของตลาดไดอยางเทาทันสถานการณ
ระยะเวลาดําเนินการ

พ.ศ. 2547 เปนตนไป

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา สถาบันสงเสริมพัฒนา SMEs บริษัทเอกชน โดยประสานกับ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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5. ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม
เปาหมายรวม (เฉลี่ย 10 % ของเปาหมาย สสว. รวมทั่วประเทศ สัดสวนภาคกลาง
60 % ภูมิภาค 40% : เหนือบน เหนือลาง อีสาน ใต)
 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) รวม
SMEs ขยายตัวในอัตราที่เรงตัวตอเนื่องจนมีสัดสวนเปนรอยละ 50 ของมูลคาผลิตภัณฑรวมในป
พ.ศ.2549 หรืออัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 15 % ตอป
 การจางงานของ SMEs เพิ่มขึ้น 18,000 คน ตอป
 ประสิทธิภาพการผลิต การคา การบริการของ SMEs ของภาคสูงขึ้น 2 % ตอป
 มูลคาการสงออก SMES ของภาคขยายตัวไมนอยกวา 3 % ตอป
 จดทะเบียน SMEs เพิ่มขึ้น 5,000 รายในป 2549
 ผูประกอบการใหมเพิ่มขึ้น 5,000 รายตอป
 กลุมอาชีพดําเนินขั้นธุรกิจเพื่มขึ้นเปน 650 กลุมในป 2549
มาตรการ

 มาตรการเรงดวน คือ การฝ กอบรมใหขอมูลขาวสารเพื่อสรางฐานความรูเปน
ผูประกอบการใหม พัฒนาและเรงปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกการสนับสนุนดานการเงินเพื่อ
สรางโอกาสในการประกอบธุรกิจ
 มาตรการระยะกลางและระยะยาว คือ การสรางโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับ
กลุมวิสาหกิจอัจฉริยะที่ใชฐานความรูสมัยใหมและกลุมผูประกอบการใหม
กลยุทธและโครงการ รวม 3 กลยุทธ 6 โครงการ
 กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
- โครงการพัฒนาฝมือแรงงานเขาสูหัตถอุตสาหกรรมและแฟชั่น
- โครงการพัฒนาSMEs รับชวงผลิตตอจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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 กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ
- โครงการอบรมบุคลากรดานบริการ ผูนําทองถิ่น ผูมีสวนไดสวนเสีย
ดานการทองเทียวเชิงอนุรักษ ดานภาษา ดานคุณภาพบริการ
- โครงการสนับสนุนในเกิดนักลงทุนใหมเพื่อเพิ่มกิจการที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวที่สะดวกและครบวงจรยิ่งขึ้น

 กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT
- โครงการอบรมและเพิ่มจํานวนผูประกอบการใหม
- โครงการพัฒนาฝมือแรงงานเขาสูอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางและพัฒนาผูประกอบการรุนใหม
ยุทธศาสตรที่ 5 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาฝมือแรงงานเขาสูหัตถอุตสาหกรรมและแฟชั่น
วัตถุประสงค
เพื่อผลิตแรงงานทักษะฝมือ สรางทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพปอนสูภาค
หัตถอุตสาหกรรมและแฟชั่น เปนการยกระดับมาตรฐานสินาหัคตถกรรมและแฟชั่นโดยรวมของภูมิภาค
ตัวชี้วัด
แรงงาน
ทักษะ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหม
 ทัศนคติและคานิยมการจางงาน
 ทัศนคติและคานิยมการทํางานเชิง
รุก มุงการแขงขันสรางมาตรฐาน
การทํางานใหม
 การประยุกตใชเทคโนโลยี
 การมีจิตใจบริการ มุงลูกคา

ประสิทธิภาพ
การผลิต



ปจจัยสูความสําเร็จ
มุงบริหารจัดการ
ทรัพยากร บุคลากร
เงินทุน วัตถุดิบ
เครื่องมืออยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
 สายโซอุปทานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดแรงงานที่มีทักษะคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกิดการจางงานในทองถิ่น
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครแรงงานระดับอําเภอไปสูระดับจังหวัด
2. ฝกอบรมในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติงาน
3. ทดสอบความรูที่ผานการอบรมเพื่อรับใบประกาศ
4. จัดหาแหลงงานใหกับแรงงานที่ไดรับการอบรม
ระยะเวลาการดําเนินการ ป 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา กรมแรงงาน สถาบันสงเสริม
SMEs ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม ภาคเอกชน (ผูประกอบการดานหัตถอุตสาหกรรมและแฟชั่น)
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 5 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนา SMEs รับชวงผลิตตอจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ
วัตถุประสงค
เพื่อเปนการเสริมสรางและเชื่อมโยงสายโซอุปทานใหมีความเขมแข็งเพื่อประสิทธิภาพ
โดยรวมของหัตถอุตสาหกรรมของภูมิภาคเหนือตอนบน
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
ประสิทธิภาพ
การผลิต
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบโครงสราง
เชิงธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน


ปจจัยสูความสําเร็จ
มุงบริหารจัดการ
ทรัพยากร บุคลากร
เงินทุน วัตถุดิบ เครื่องมือ
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
 สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดเครือขายเชื่อมโยงระหวางกลุมโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญและผูประกอบการ
SMEs เพื่อรับชวงตอการผลิต เกิดการถายทอดเทคโนโลยีการผลิต เพิ่มทักษะแก SMEs กระจาย
รายไดและสรางความเขมแข็งในสายโซอุตสาหกรรม
กิจกรรม
1. ศึกษาสํารวจความตองการของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญในการสงตอชวงผลิต
2. ศึกษาสํารวจความสามารถของ SMEs ในการรับชวงผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ
3. จับคูชวงผลิตระหวางโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญและ SMEs
4. ฝกอบรมสงเสริมทักษะการผลิตแก SMEs เพื่อรับชวงตอการผลิตจ ากโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญได
5. ประชาสัมพันธโครงการเพื่อขยายเครือขายและการเชื่อมโยงในอุตสาหกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม สถาบันสงเสริม SMEs สมาคมผูผลิตและผูสงออกสินคา
หัตถกรรมภาคเหนือ หอการคาและสภาอุตสาหกรรม(ผูประกอบการดานหัตถอุตสาหกรรมและแฟชั)่น
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 5 :
ชื่อโครงการ

กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ
โครงการอบรมบุคลากรผูใหบริการ ผูนําทองถิ่น ผูมีสวนไดสวนเสียดาน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดานภาษา ดานคุณภาพบริการ

วัตถุประสงค
เพื่อสรางทักษะในการบริหารจัดการและบริการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
องคความรู

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจย
ั และพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอ
ยอดความรู

มาตรฐานใหม



ปจจัยสูความสําเร็จ
ระบบคุณภาพ
 เทคโนโลยี
 องคความรู
 ความคิดสรางสรรค
 การวิจย
ั และพัฒนา (ตอเนือ่ ง)
 กลยุทธและกระบวนการทํางาน
ใหม
 ทุนบุคลากรและแรงงานทักษะ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูใหบริการ ผูนําทองถิ่น และผูมีสวนไดสวนเสีย ไดความรู ทักษะ แนวทางการบริ หาร
จัดการ เพื่อการบริการทองเที่ยวใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเที่ยว รักษาแหลงรายไดของชุมชนอยางยั่งยืน
กิจกรรม
1. จัดหลักสูตรฝกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติใหสอดคลองกับบทบาทในการ
บริหารจัดการและบริการการทองเที่ยว ครอบคลุม บุคลากรผูใหบริการ ผูประกอบการ ผูนําชุมชน
ผูมีสวนไดสวนเสียตอการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
2. จัดทําทําเนียบผูนําทองถิ่นของแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และขอมูลผูประกอบการ
ดานบริการทองเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวกับการตลาดการขาย สรางเปนเครือขายธุรกิจ
3. จัดการรณรงคและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)
หนวยงานรับผิดชอบ
จังหวัด สํานักงานทองเที่ยวภาคเหนือ ภาคเอกชนและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับการทองเที่ยวและบริการ
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 5 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ

ชื่อโครงการ

โครงการสนับสนุนในเกิดนักลงทุนใหมเพื่อเพิ่มกิจการที่เกี่ยวของกับการ
ทองเที่ยวที่สะดวกและครบวงจรยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับบริการสิ่งอํานวยความสะดวกทางการทองเที่ยวที่สะดวกและครบวงจร
ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดขนาดเล็ก (พะเยา แพร นาน แมฮองสอน) หรืออําเภอขนาดใหญ ให
ครบวงจร เชน และเชื่อมโยงกันอยางมีประสิทธิภาพ เปนการอํานวยความสะดวกแกนักทองเที่ยว
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

มาตรฐานใหม
สายโซอุปทานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบ
โครงสรางเชิงธุรกิจที่
เกื้อหนุนกัน


ปจจัยสูความสําเร็จ
ระบบคุณภาพ
 เทคโนโลยี
 องคความรู
 ความคิดสรางสรรค
 การวิจย
ั และพัฒนา (ตอเนือ่ ง)
 กลยุทธและกระบวนการทํางานใหม
 ทุนบุคลากรและแรงงานทักษะ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดสินคาใหม บริการใหม เสริมธุรกิจทองเที่ยวในจังหวัดขนาดเล็กหรืออําเภอขนาดใหญ
ใหครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น สรางผูประกอบการใหม มีการจางงานเพิ่ม เสริมความสามารถในการ
แขงขันดานการทองเที่ยวของจังหวัดขนาดเล็ก
กิจกรรม
สงเสริม สนับสนุน เปดโอกาสทั้งดานความ รูและเงินทุน รวมถึงอบรมหลักสูตรแผน
ธุรกิจ แกผูสนใจลงทุนและผูประกอบการใหมในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่มีศักยภาพ เชน
สถานที่พัก เกสทเฮาสในจังหวัดขนาดเล็ก หรืออําเภอขนาดใหญ บริการศูนยธุรกิจบริการ
นักทองเที่ยวระหวางการทองเที่ยว รานอาหาร
านคร าของที่ระลึก ฯลฯและรณรงคประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สํานักงานทองเที่ยวภาคเหนือ สถาบันสงเสริม SMEs
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 5 :

กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT

ชื่อโครงการ

โครงการอบรมและเพิ่มจํานวนผูประกอบการใหม

วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มจํานวนผูประกอบการใหมดาน ICT เปนกําลังสูการยกระดับภูมิภาคเขาสู
ฐานเศรษฐกิจใหมบนพื้นฐานความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวชี้วัด
แรงงาน
ทักษะ

ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรูใหม
 ทัศนคติและคานิยมการจางงาน
 ทัศนคติและคานิยมการทํางาน
เชิงรุก มุงการแขงขันสราง
มาตรฐานการทํางานใหม
 การประยุกตใชเทคโนโลยี
 การมีจิตใจบริการ มุงลูกคา


ตัวชี้วัด
องคความรู

ปจจัยสูความสําเร็จ
เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจย
ั และพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอด
ความรู


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดผูประกอบการใหม เกิดการลงทุน การจางงานเพิ่ม เพื่อผลิตสินคาใหมและบริการใหม
ดาน ICT
กิจกรรม
สงเสริม สนับสนุน เปดโอกาสทั้งดานความรูและเงินทุน รวมถึงอบรมหลักสูตรแผน
ธุรกิจ แกผูสนใจลงทุนและผูประกอบการใหมในธุรกิจดาน ICT
ระยะเวลาการดําเนินการ ป 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานสงเสริม
ภาคเอกชน (ผูประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
งบประมาณ

5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

SMEs ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
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ยุทธศาสตรที่ 5 :

กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT

ชื่อโครงการ

โครงการพัฒนาฝมือแรงงานเขาสูอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค
เพื่อผลิตแรงงานทักษะฝมือ สรางทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพปอนสูภาคอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมของ
ภูมิภาค
ตัวชี้วัด
แรงงาน
ทักษะ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

องคความรูใหม
ประสิทธิภาพ
การผลิต
 ทัศนคติและคานิยมการจาง
งาน
 ทัศนคติและคานิยมการทํางาน
เชิงรุก มุงการแขงขันสราง
มาตรฐานการทํางานใหม
 การประยุกตใชเทคโนโลยี
 การมีจิตใจบริการ มุงลูกคา


ปจจัยสูความสําเร็จ
มุงบริหารจัดการ
ทรัพยากร บุคลากร
เงินทุน วัตถุดิบ
เครื่องมืออยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
 สายโซอุปทานที่
สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ไดแรงงานที่มีทักษะคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เกิดการจางงานในทองถิ่น
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

ประชาสัมพันธโครงการและรับสมัครแรงงานระดับอําเภอไปสูระดับจังหวัด
ฝกอบรมในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติงาน
ทดสอบความรูที่ผานการอบรมเพื่อรับใบประกาศ
จัดหาแหลงงานใหกับแรงงานที่ไดรับการอบรม

ระยะเวลาการดําเนินการ ป 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา กรมแรงงาน
สถาบันสงเสริม SMEs
อุตสาหกรรม ภาคเอกชน (ผูประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

ศูนยสงเสริม
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6. ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชนในการแกไขปญหาความยากจน
และการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
เปาหมายรวม (เฉลี่ย 10 % ของเปาหมาย สสว. รวมทั่วประเทศ สัดสวนภาคกลาง
60 % ภูมิภาค 40% : เหนือบน เหนือลาง อีสาน ใต)
 มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) รวม
SMEs ขยายตัวในอัตราที่เรงตัวตอเนื่องจนมีสัดสวนเปนรอยละ 50 ของมูลคาผลิตภัณฑรวมในป
พ.ศ.2549 หรืออัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้น 15 % ตอป
 การจางงานของ SMEs เพิ่มขึ้น 18,000 คน ตอป
 ประสิทธิภาพการผลิต การคา การบริการของ SMEs ของภาคสูงขึ้น 2 % ตอป
 มูลคาการสงออก SMES ของภาคขยายตัวไมนอยกวา 3 % ตอป
 จดทะเบียน SMEs เพิ่มขึ้น 5,000 รายในป 2549
 ผูประกอบการใหมเพิ่มขึ้น 5,000 รายตอป
 กลุมอาชีพดําเนินขั้นธุรกิจเพื่มขึ้นเปน 650 กลุมในป 2549
มาตรการ
 มาตรการเรงดวน คือ การสงเสริมใหเกิดการผลิตระดับครัวเรือนและชุมชน
เพื่อใหเกิดกิจกรรมรับชวงการผลิตที่เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ ยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินคาของชุมชนสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเทคโนโลยีพื้นฐานที่
เปนเอกลักษณของชุมชน
 มาตรการระยะกลางและระยะยาว คือ การสรางความเขมแข็งและสราง
เครือขายของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความรูและทักษะผูประกอบการใหมีคุณภาพมาตรฐานเปนที่
ยอมรับของตลาดทั้งในและตางประเทศ
กลยุทธและโครงการ รวม 5 กลยุทธ 7 โครงการ
 กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
- โครงการเพิ่มมูลคาผลผลิตเนนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในครัวเรือน
- ความรวมมือดานเกษตรกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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 กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม

- โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือน
- การพัฒนาตลาดทองเที่ยวในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

 กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ

- โครงการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน (เอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณี

ทองถิ่น)

 กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT

- โครงการสงเสริมชุมชนหมูบานเขาถึงขอมูลสารสนเทศและแหลงความรู

 กลยุทธการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเฉพาะพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวก

(มุงสงเสริมการคาชายแดน)
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสาย (เชียงราย ) และชายแดน
หวยโกน (นาน)

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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รายละเอียดโครงการ
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางศักยภาพของกลุมวิสาหกิจชุมชน
ในการแกไขปญหาความยากจนและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค
ยุทธศาสตรที่ 6 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร
ชือ่ โครงการ
โครงการเพิม่ มูลคาผลผลิตเนนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในครัวเรือน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการใหเกษตรกรแปรรูปผลผลิตการเกษตรที่มีมากจนลนตลาดทําใหเกิดมูลคาที่สูงขึ้น
2. เพื่อเปนการสรางรายไดของคนในชุมชน
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ





สายโซอปุ ทานทีส่ มบูรณ
หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
การสรางคุณคารวม
ทักษะกลยุทธระบบโครงสราง
เชิงธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน

ตัวชี้วัด
มูลคาเพิ่ม

ปจจัยสูความสําเร็จ






องคความรูใหมและนวัตกรรม
เทคโนโลยีสนับสนุน
การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสากล
ปรับจาก OEM สู ODM สู OBM
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเอง
และสรางแบรนด)

ผลทีค่ าดวาจะไดรับ
เกิดการรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อการผลิตอยางเพิ่มมูลคา ไดสินคาใหม ทักษะใหม สราง
รายไดและความเขมแข็งของชุมชน
กิจกรรม
1. รวบรวมกลุมผูผลิตสินคาอาหาร/อาหารแปรรูประดับหมูบ า น ตําบล อําเภอ
2. เชื่อมโยงภาคการศึกษาและภาคการคาเอกชน เพื่อใหคว ามรูแกชุมชนหมูบาน ดานการผลิต
ผลิตปอนสูโ รงงานขนาดเล็ก-ขนาดกลาง
3. สรางเครือขายขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนและสนับสนุนระหวางชุมชน ดานวัตถุดิบ ฝมือแรงงาน
การผลิต และการกระจายสินคา
4. สงเสริมใหเกิดการผลิตที่ไดคุณภาพตามความตองการของตลาด
5. สงเสริมดานการตลาด เพื่อใหผลผลิตจําหนายออกไปสรางรายไดเขาชุมชน
ระยะเวลาดําเนินการ
ป 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 6 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมเกษตร
(มุงสงเสริมธุรกิจการคาชายแดน)

ชื่อโครงการ

ความรวมมือดานเกษตรกับกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

และแปรรูปอาหาร

วัตถุประสงค
พัฒนาความรวมมือและความชวยเหลือดานเกษตรเชิงวิชาการ การผลิต และการตลาด
เพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลประสบการณ และสนับสนุนความสัมพันธระหวางภาคเหนือตอนบนกับ
กลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบ
โครงสรางเชิงธุรกิจที่
เกื้อหนุนกัน

สงออกมากขึ้น



ปจจัยสูความสําเร็จ
สรางชองทางจัดจําหนาย
 การมีพันธมิตรเครือขาย
ธุรกิจ
 Roadshow รุกตลาดใหม
 สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดปฏิสัมพันธความรวมมือระดับภูมิภาคในกลุมเกษตรกร นักวิชาการเกษตร นักธุรกิจ
เกษตรและแปรรูปอาหาร เพื่อสงเสริมการผลิต พัฒนาชองทางการตลาดและความสัมพันธทางการ
ลงทุน การผลิตและการคาระหวางประเทศเพื่อนบาน
กิจกรรม
1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลดานการเกษตรและตลาดสินคาเกษตรของ 6 ประเทศ
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ไดแก จีน เมียนมาร สสป. ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย
2. สนับสนุนความรวมมือ การชวยเหลือ และการแลกเปลีย่ นดานวิชาการและพัฒนา
เกษตรเปนแนวทางพัฒนาโครงการรวมกัน
3. ถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการ
รับชวงตอการผลิตเพื่อการถนอมและแปรรูปอาหาร
4. สงเสริมความรวมมือทางการตลาดและการขายซึ่งกันและกัน

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานสงเสริมการเกษตรภาคเหนือ ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร ธนาคารเพื่อการสงเสริม
SMEs
สถาบันอุดมศึกษา ดาน
เทคโนโลยีการเกษตร หอการคาและสภาอุตสาหกรรม (ผูประกอบการดานเกษตร)
งบประมาณ

50 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 6 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาอุตสาหกรรมหัตถอุตสาหกรรม
ชื่อโครงการ
โครงการสงเสริมอุตสาหกรรมครัวเรือน
วัตถุประสงค
เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตระดับ ครัวเรือนและชุมชนที่มีความพรอมในฝมือ
แรงงาน ภูมิปญญาในทองถิ่นและวัตถุดิบมาผลิตเปนสินคาเชิงหัตถกรรม จําหนายเองหรือปอนสู
โรงงานขนาดเล็ก-กลาง สรางรายไดของคนในชุมชน
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ มูลคาเพิ่ม
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบ
โครงสรางเชิงธุรกิจที่
เกื้อหนุนกัน


ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรูใหมและนวัตกรรม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู OBM
(จากรับจางผลิตเปนออกแบบเอง
และสรางแบรนด)


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อการผลิตอยางเพิ่มมูลคา ไดสินคาใหม สรางรายได
และความเขมแข็งของชุมชน
กิจกรรม
1. รวบรวมกลุมผูผลิตสินคาหัตถกรรมระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ เชน กลุมผาทอ
กลุมเครื่องปนดินเผา เปนตน
2. เชื่อมโยงภาคการศึกษาและภาคการคาเอกชน เพื่อใหความรูแกชุมชนหมูบานดาน
การผลิต เชน ผลิตปอนสูโรงงานขนาดเล็ก-ขนาดกลาง
3. สรางเครือขายขอมูลเพื่อแลกเปลี่ยนและสนับสนุนระหวางชุมชน ดานวัตถุดิบ ฝมือ
แรงงาน การผลิต และการกระจายสินคา
4. สงเสริมใหเกิดการผลิตที่ไดคุณภาพตามความตองการของตลาด
5. สงเสริมดานการตลาด เพื่อใหผลผลิตจําหนายออกไปสรางรายไดเขาชุมชน
ระยะเวลาดําเนินการ ป 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ จังหวัด สํานักงานสงเสริมวิสาหกิ
จชุมชน หนวยงานภาครัฐและเอกชนที
เกี่ยวข่ อง
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 6 :
กลยุทธการพัฒนาสาขาทองเที่ยวและบริการ
ชื่อโครงการ
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน
(เอกลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีทองถิ) ่น
วัตถุประสงค
เพื่อสรางทางเลือกดานโปรแกรมทองเที่ยวที่ตอยอดมาจากวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่ น
ลานนาที่มีเอกลักษณทางวัฒนธรรม โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมเปนเจาภาพบริหารจัดการ
เผยแพร อนุรักษ สรางรายไดใหชุมชน
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบโครงสราง
เชิงธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน

มูลคาเพิ่ม



ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรูใหมและนวัตกรรม
 เทคโนโลยีสนับสนุน
 การตอยอดสินคา/บริการใหม
ยกระดับคุณภาพ/
มาตรฐานสากล
 ปรับจาก OEM สู ODM สู
OBM (จากรับจางผลิตเปน
ออกแบบเองและสรางแบรนด)


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดปฏิสัมพันธการมีสวนรวมของคนในชุมชนเพื่อการอนุรักษวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมที่
สามารถสรางมูลคาเพิ่มเปนโปรแกรมทองเที่ยว สรางและกระจายรายได ทําใหความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตชุมชนดีขึ้น
กิจกรรม
1. สํารวจรวบรวมขอมูลและคัดเลือกชุมชนหมูบานที่ มีแหลงทองเที่ยวหรือประเพณีวิถี
ชีวิตที่จะนํามาตอยอดดานการทองเที่ยวได
2. เสนอแนวคิดสําหรับรูปแบบการพัฒนาหมูบานตอผูนําชุมชน
3. จัดตั้งชุมชนนํารอง เพื่อเปนตนแบบการทองเที่ยวที่ใหชุมชนมีสวนรวม
4. เผยแพรประชาสัมพันธโครงการและเชื่อมโยงกับผูประกอบการธุรกิจท องเทีย่ ว
เพื่อเพิ่มเปนโปรแกรมทองเที่ยวทางเลือก
ระยะเวลาดําเนินการ 5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)
หนวยงานที่รับผิดชอบ สนง.ททท.ภาคเหนือรวมกับองคการบริหารสวนทองถิ่น
งบประมาณ
5 ลานบาท
เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 6 :

กลยุทธการพัฒนาสาขาการทองเที่ยวและบริการ (มุงสงเสริมธุรกิจการคา
ชายแดน)

ชื่อโครงการ

การพัฒนาตลาดทองเที่ยวในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

วัตถุประสงค
เพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวจํานวนมากขึ้นเดินทางเขามาทองเที่ยวในภูมิภาค 6 ประเทศลุมน้ํา
โขง ไดแก จีน เมียนมาร สสป . ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไท ย อันจะสงประโยชนโดยตรงตอ
ภาคเหนือตอนบนดานประสิทธิภาพในการพัฒนาตลาดทองเที่ยว โดยมุงเนนโปรแกรมทองเที่ยว
เชิงคุณภาพที่ชูเอกลักษณทางวัฒนธรรมลานนาและเชิงอนุรักษ
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ
สายโซอุปทานทีส่ มบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบ
โครงสรางเชิงธุรกิจที่
เกื้อหนุนกัน


ตัวชี้วัด
ตลาดใหม
ลูกคาใหม

ปจจัยสูความสําเร็จ
การปรับแตงหรือสรางสินคา
ใหม เพือ่ ตอบสนองตลาด/
ลูกคาใหม
 การใช ICT, e-commerce
 Roadshow รุกตลาดใหม
 สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการลงทุนเพื่อการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทองเที่ยวที่ครบวงจร เกิดปฏิสัมพันธความรวมมือระดับภูมิภาคในกลุมผูประกอบการธุรกิจ
ทองเที่ยวและบริการในการพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวและขยายโอกาสรวมถึงชองทางการตลาด
รวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
กิจกรรม
พัฒนาองคประกอบสําคัญดานการทองเที่ยว ดังนี้
1. แหลงทองเที่ยว โครงสรางพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งบริการอํานวยความสะดวก
ดานการทองเที่ยว
2. ระบบคมนาคมและขยายเครือขายเชื่อมโยงถึงกันทุกจังหวัดภาคเหนือตอนบ นและ
6 ประเทศ

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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3. ระบบการบริการขอมูลที่เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคเหนือตอนบนและประเทศ
เพื่อนบาน
4. บุคลากรดานการทองเที่ยว
5. ระบบการรักษาความปลอดภัยและระเบียบวิธีการเขาเมือง
6. เขตพื้นที่พิเศษเพื่อการคา อาทิ ดานการคาชายแดน พื้นที่ขายของขวัญของที่ระลึก
ปลอดภาษีแตละจังหวัด
7. รณรงคดานความรวมมือและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
ททท. จังหวัด สมาคมโรงแรม สมาคมมัคคุเทศก หอการคาและสภาอุตสาหกรรม
(ผูประกอบการดานธุรกิจทองเที่ยวและบริการ)
งบประมาณ

50 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 6 :
กลยุทธการพัฒนาสาขา ICT
ชื่อโครงการ
โครงการสงเสริมชุมชนหมูบานเขาถึงขอมูลสารสนเทศและแหลงความรู
วัตถุประสงค
เพื่อใหประชาชนในระดับทองถิ่นตระหนักถึงความสําคัญในการเขาถึงขอมูลขาวสาร
เปดโลกทัศนและประยุกตใชประโยชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางาน
ตัวชี้วัด
องคความรู

ปจจัยสูความสําเร็จ
เทคโนโลยี
 ฐานขอมูล
 สารสนเทศ
 การวิจย
ั และพัฒนา
 นวัตกรรม
 สรางเครือขายและตอยอด
ความรู


ตัวชี้วัด
ความคิด
สรางสรรค

ปจจัยสูความสําเร็จ
องคความรู
 ฐานขอมูล
 เทคโนโลยี
 การวิจย
ั และพัฒนา
 การประยุกตและนวัตกรรม
 การบริหารทรัพยากรบุคคล


ผลที่คาดวาจะไดรับ
ชุมชนไดขอมูลขาวสาร ไดความรู นําไปสูการพัฒนาดานผลิตสินคาและบริการที่
สามารถตอบสนองตอความตองการของตลาดอยางมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม
1. จัดหาระบบคอมพิวเตอรและการสื่อสารขอมูลโดยอาจบูรณาการ
กับโครงการ
อินเตอรเน็ตตําบลและ/หรือสํานักงานสงเสริมพัฒนา SMEs หนวยรวมดําเนินงานตางๆ
2. จัดฝกอบรมบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชงานอินเตอรเน็ต
3. จัดใหมีแหลงรวบรวมความรู เชน หองสมุดในหมูบาน
4. เผยแพรความรูสูผูประกอบการใหใชระบบอินเตอรเน็ตเพื่ อสืบคืนและสื่อสารขอมูล
ไดอยางเทาเทียมและเทาทันสถานการณ
ระยะเวลาดําเนินการ พ.ศ. 2547 เปนตนไป
หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด อบต. อบจ. หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพัฒนา
วิสาหกิจชุมชน
งบประมาณ
5 ลานบาท

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน
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ยุทธศาสตรที่ 6 :
ชื่อโครงการ

กลยุทธโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก (มุงสงเสริมธุรกิจ
การคาชายแดน)
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนแมสาย (เชียงราย) และชายแดน
หวยโกน (นาน)

วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจการคา การลงทุน การ
ทองเที่ยว
รวมทั้ งมีระบบโครงสรางพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การคมนาคม การสื่อสารโทรคมนาคม
การขนสง พัฒนาไปสูการเปนฐานการผลิตสินคาโดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพื้นที่โดยรอบ
เพื่อจําหนายในตลาดที่ขยายออกไปสูประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคเดียวกัน
ตัวชี้วัด
เครือขาย
ธุรกิจ

ปจจัยสูความสําเร็จ

ตัวชี้วัด

สายโซอุปทานที่สมบูรณ
สงออกมากขึ้น
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ
 การสรางคุณคารวม
 ทักษะกลยุทธระบบโครงสราง
เชิงธุรกิจที่เกื้อหนุนกัน


ปจจัยสูความสําเร็จ
สรางชองทางจัดจําหนาย
 การมีพันธมิตรเครือขาย
ธุรกิจ
 Roadshow รุกตลาดใหม
 สายโซอุปทานที่สมบูรณ
 หวงโซคุณคาที่สมบูรณ


ผลที่คาดวาจะไดรับ
เกิดการลงทุนเพื่อการปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ทองเที่ยวที่ครบวงจร เกิดปฏิสัมพันธความรวมมือระดับภูมิภาคในกลุมผูประกอบการธุรกิจ
ทองเที่ยวและบริการในการพัฒนาโปรแกรมการทองเที่ยวและขยายโอกาสรวมถึงชองทางการตลาด
รวมมือกับประเทศเพื่อนบาน
กิจกรรม
1. จัดตั้งคณะกรรมการเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อดําเนินการกําหนดกรอบแนวทาง

ดําเนินงาน อาทิ จัดทําขอตกลงการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบานที่มีเขตแดนติดตอกับเขต
เศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงขอตกลงระหวางประเทศเพื่อการสงเสริมความรวมมือในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ที่จะสงผลประโยชนรวมกันในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง

เครือขายวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน

-2162. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกดานการผลิต การคา การบริการ

การกระจายจําหนายสินคาอยางครบวงจร และกําหนดสิ่งจูงใจที่เปนมาตรการทางการ พาณิชยและ
การคลัง ไดแก ความสะดวกในการจดทะเบียน ออกใบอนุญาต การตรวจสอบมาตรฐาน การบริการ
ดานการเงิน การลดหยอนหรือยกเวนภาษีอากร รวมถึงสิทธิพิเศษตางๆ เพื่อจูงใจนักลงทุน
3. รณรงคดานความรวมมือและประชาสัมพันธโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

5 ป (พ.ศ. 2547 – 2551)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
จังหวัด กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวงการคลัง หนวยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของ หอการคาสภาอุตสาหกรรม และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
งบประมาณ

50 ลานบาท
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บทที่ 6
ขอเสนอกลไกการบริหารดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
แนวคิด
การบริหารจัดกา รเปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญตอการแปลงแผนปฏิบัติการลงสูการ
ปฏิบัติที่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กลไกการบริหารดําเนินงานขึ้นอยูกับ
การออกแบบโครงสรางองคกรที่จะตองสอดคลองกับยุทธศาสตรที่วางไว
จุดเนนกลไกบริหารดําเนินงาน
การบริหารดําเนินงานจะมีจดุ เนนใน 5 ประเด็นดังนี้
1. มุงที่ภารกิจที่ตองดําเนินงาน ไดแก แผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมสาขาเศรษฐกิจ
เปาหมาย
2. มีการเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของเปนการทํางานตาม
กระบวนการที่มุงไปสูผลลัพธสุดทาย
3. เปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของ ได เสีย เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
4. มีการกระจายอํานาจลงสูผูปฏิบัติงานในระดับลาง
5. มีความคลองตัวและยืดหยุน ในการทํางานและตัดสินใจ
6. มีการใชทรัพยากรที่อยูอยางจํากัดใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
รูปแบบโครงสรางองคกร
รูปแบบโครงสรางองคกรที่สอดคลองกับยุทธศาส ตรและจุดเนนกลไกการบริหาร
ดําเนินงานจะเปนรูปแบบเมตริกซ มีการจัดตั้งหนวยงานสนับสนุนคือสํานักงานบริหารแผนปฏิบัติ
การเขามาประสานงานกับหนวยงานหลักและมีผูจัดการแผนปฏิบัติการรายสาขาเศรษฐกิจเปาหมาย
เขามาประสานงานกับเจาหนาที่ในระดับฝายปฏิบัติการดังภาพ
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รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
กลุม 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

ขอเสนอโครงสรางองคกร
ในการบริหารจัดการ

ผูวาราชการจังหวัด 8 จังหวัด
สํานักงานบริหาร
แผนปฏิบัติการ

ผูจัดการปฏิบัติการตาม
แผนเศรษฐกิจเปาหมาย

หนวยงานหลัก
ภาคราชการ
ระดับจังหวัด
และระดับภาค

หนวยงานปฏิบัติ

หนวยงานหลัก
ภาคเอกชน
ระดับจังหวัด
และระดับภาค

หนวยงานปฏิบัติ

ภารกิจ
ภารกิจของสํานักงานบริหารแผนปฏิบัติการแสดงเปนหวงโซไดดังนี้
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กลไกการบริหารจัดการ กลไกการบริหารดําเนินงานไดแสดงไวในแผนภูมดิ งั ตอไปนี้
กลไกการบริหารงาน

รองนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแล
ผูวาราชการจังหวัด 8 จังหวัด

สํานักบริหาร
โครงการ SMEs

สํานักงานกํากับ
ดูแลแผนยุทธศาสตร
กรอ.กลุมจังหวัด

หนวยงานราชการและเอกชน

ผูจัดการกํากับ
โครงการ

กลุมภารกิจ
หนวยงานปฏิบัติ

กลุมภารกิจ
หนวยงานปฏิบัติ

กลุมภารกิจ
หนวยงานปฏิบัติ

หนาที่การบริหารดําเนินงาน
 ผูจัดการสํานักงานบริหารแผนปฏิบัติการ
- ประสานงานระดับนโยบายกับผูวาราชการจังหวัด สํานักงานกํากับดูแลแผน
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด กรอ.กลุมจังหวัดและผูจัดการกํากับโครงการ
- จัดทํากรอบและจัดลําดับความสําคัญของแผนปฏิบัติการและโครงการ
- กํากับดูแลความคืบหนาของแผนปฏิบัติการและโครงการ
- อํานวยความสะดวกใหแกผูจัดการกํากับโครงการในการแปลงแผนลงสูปฏิบัติ
 ผูจัดการกํากับโครงการ
- กําหนดและดูแลกระบวนการ รวบรวม ประมวลขอมูล รายงานและตารางการทํางาน
- ประสานแผนปฏิบัติการกับหนวยงานระดับปฏิบัติการ
- กํากับดูแล ติดตามความคืบหนา ผลของแผนปฏิบัติการและโครงการ
- บริหารกลไก การประสานงานและการติดตอสื่อสารที่เชื่อมโยงกับหนวยงานตางๆ
- แกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
- ควบคุมภาพรวม กรอบของแผนปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบาย
- ประสานและบริหารทรัพยากรสนับสนุนแผนปฏิบัติการใหเปนไปโดยราบรื่น เชน
การประสานแหลงเงินทุน งบประมาณ
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