สรุปแผนการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตนบน 2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน
กิจกรรมหลัก
1.กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม
ผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพสามารถ
แข่งขันได้ในระดับภูมิภาค
2.กิจกรรมจัดงานแสดงและจาหน่าย
สินค้าในกลุ่มจังหวัด/กลุ่มประเทศ GMS
และ ASEAN+6
3.กิจกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่น
ล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ

4.กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหารและอุสาหกรรมเกษตรเชิง
นวัตกรรม
5.กิจกรรมพัฒนาศูนย์ประสานงาน
(Command Center) และนาร่องการ
จัดทาระบบข้อมูลสารสนเทศนอร์ทเทิร์น
ไทยแลนด์ ฟูดวัลเลย์ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอบน 2
รวม

งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
25,917,300 สำนักงำนพำณิชย์
จังหวัดเชียงรำย
พะเยา แพร่ น่าน

หมายเหตุ
อนุมัติโครงการตาม
หนังสือ
มท 0227.6 (ชร)/
ว550 ลงวันที่ 20
กันยายน 2561
10,540,000 สานักงานพาณิชย์
อนุมัติโครงการตาม
จังหวัดเชียงราย
หนังสือ
พะเยา แพร่ น่าน
มท 0227.6 (ชร)/
ว550 ลงวันที่ 20
กันยายน 2561
24,805,000 สานักงานอุตสาหกรรม อนุมัติโครงการตาม
จังหวัดน่าน
หนังสือ
เชียงราย พะเยา แพร่ มท 0227.6 (ชร)/
ว049 ลงวันที่ 12
พฤศจิกายน 2561
8,500,000 สานักงานอุตสาหกรรม อนุมัติโครงการตาม
จังหวัดเชียงราย
หนังสือ
พะเยา แพร่ น่าน
มท 0227.6 (ชร)/
ว550 ลงวันที่ 20
กันยายน 2561
5,250,000 สานักงานอุตสาหกรรม อนุมัติโครงการตาม
จังหวัดเชียงราย
หนังสือ
พะเยา แพร่ และน่าน มท 0227.6 (ชร)/
ว550 ลงวันที่ 20
กันยายน 2561
75,012,300

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ
โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค
กิจกรรมหลัก
1.กิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อ
พัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน
2.กิจกรรมผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อ
การตลาดแบบครบวงจร และอาหาร
ปลอดภัยสู่อาเซียนในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 2
3.กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2

4.กิจกรรมพัฒนา Cluster อุตสาหกรรม
กลุ่มล้านนาตะวันออก

รวม

งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
60,324,000 - สานักงานเกษตร
จังหวัดพะเยา
เชียงราย แพร่ น่าน
- มหาวิทยาลัยพะเยา

หมายเหตุ
อนุมัติโครงการตาม
หนังสือ
มท 0227.6 (ชร)/
ว001 ลงวันที่ 1
ตุลาคม 2561
27,450,600 สานักงานปศุสัตว์
อนุมัติโครงการตาม
จังหวัดพะเยา เชียงราย หนังสือ
แพร่ น่าน
มท 0227.6 (ชร)/
ว555 ลงวันที่ 21
กันยายน 2561
47,887,200 - สานักงานเกษตรและ อนุมัติโครงการตาม
สหกรณ์จังหวัดพะเยา หนังสือ
เชียงราย น่าน
มท 0227.6 (ชร)/
- สานักงานเกษตร
ว555 ลงวันที่ 21
จังหวัดพะเยา เชียงราย กันยายน 2561
น่าน
- ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
(พะเยา)
-มหาวิทยาลัยพะเยา
9,200,000 สานักงานอุตสาหกรรม อนุมัติโครงการตาม
จังหวัดเชียงราย พะเยา หนังสือ
แพร่ น่าน
มท 0227.6 (ชร)/
ว550 ลงวันที่ 20
กันยายน 2561
144,861,800

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ
เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงกำรบูรณำกำรกำรท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
หมายเหตุ
1.กิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรม
29,773,200 - สานักงานวัฒนธรรม อนุมัติโครงการตาม
ล้านนาภาคเหนือตอนบน 2
จังหวัดแพร่ น่าน
หนังสือ
พะเยา เชียงราย
มท 0227.6 (ชร)/
- ที่ทาการปกครอง
ว001 ลงวันที่ 1
อาเภอเชียงคา
ตุลาคม 2561
- สานักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย น่าน
แพร่
2.กิจกรรมหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่ม
37,827,000 - สานักงานพัฒนา
อนุมัติโครงการตาม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ชุมชนจังหวัดแพร่
หนังสือ
เชียงราย พะเยา น่าน
มท 0227.6 (ชร)/
- ที่ทาการปกครอง
ว115 ลงวันที่ 28
อาเภอขุนตาล
ธันวาคม 2561
3.กิจกรรมพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว
15,736,000 สานักงานท่องเที่ยวและ อนุมัติโครงการตาม
Green Tourism
กีฬาจังหวัดเชียงราย
หนังสือ
พะเยา แพร่ น่าน
มท 0227.6 (ชร)/
ว080 ลงวันที่ 20
พฤศจิกายน 2561
4.กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
8,000,000 - สานักงาน
อนุมัติโครงการตาม
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม และ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด หนังสือ
สุขภาพ
แพร่ พะเยา น่าน
มท 0227.6 (ชร)/
เชียงราย
ว550 ลงวันที่ 20
- สานักงานการ
กันยายน 2561
ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย แพร่
- ตารวจภูธรจังหวัดแพร่
- สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดแพร่ เชียงราย
พะเยา น่าน
รวม
91,336,200

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ดารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว
โครงกำรบูรณำกำรสิ่งแวดล้อมและสำธำรณภัย
กิจกรรมหลัก
งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
หมายเหตุ
1.กิจกรรมบริหารจัดการ
12,239,200 - สานักงาน
อนุมัติโครงการตาม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
ทรัพยากรธรรมชาติ
หนังสือ
บูรณาการ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด มท 0227.6 (ชร)/
เชียงราย
ว049 ลงวันที่ 12
- สานักจัดการทรัพยากร พฤศจิกายน 2561
ป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
2.กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอก
27,636,900 - สานักงาน
อนุมัติโครงการตาม
ควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ทรัพยากรธรรมชาติ
หนังสือ
ภาคเหนือตอนบน 2
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด มท 0227.6 (ชร)/
น่าน เชียงราย พะเยา ว049 ลงวันที่ 12
และแพร่
พฤศจิกายน 2561
- สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 13 (ส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการ
ไฟป่า)
- สานักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 15 (ส่วน
ควบคุมและปฏิบัติการ
ไฟป่า)
- พลังงานจังหวัด
เชียงราย พะเยา และ
น่าน
- สานักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน
- สานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
- สานักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 3 (ส่วนป้องกัน
รักษาป่าและควบคุมไฟ
ป่า)
3.กิจกรรมศูนย์เรียนรู้สาธารณภัยกลุ่ม
57,831,000 ศูนย์ป้องกันและ
อนุมัติโครงการตาม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
บรรเทาสาธารณภัย
หนังสือ
เขต 15
มท 0227.6 (ชร)/
ว550 ลงวันที่ 20
กันยายน 2561

กิจกรรมหลัก
4.กิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

งบประมาณ
หน่วยดาเนินการ
10,127,600 สานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงราย พะเยา
แพร่ น่าน

หมายเหตุ
อนุมัติโครงการตาม
หนังสือ
มท 0227.6 (ชร)/
ว550 ลงวันที่ 20
กันยายน 2561

รวม
107,834,700
*งบบริหารกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 งบประมาณ 5,000,000 บาท (อนุมัติ และมอบให้จังหวัดภายใน
กลุ่มจังหวัด จังหวัดละ 420,000 บาท)
* อนุมัติกิจกรรมหลัก จานวน 13 กิจกรรม งบประมาณ 305,800,900 บาท
ยังไม่ได้อนุมัติกิจกรรมหลัก จานวน 5 กิจกรรม งบประมาณ 118,244,100 บาท

