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สรุปแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนกิจกรรมหลัก/งบประมาณ 
กิจกรรมหลัก งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมใน
การพัฒนาการคา้ การลงทุน และโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

1 6 140,000,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็ง
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลติภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

1 
 
 
 

13 330,000,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการ
ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้าน
ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อ
เป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

1 
 
 

10 
 
 

337,597,400 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็น
กลุ่มจังหวัดสีเขียว 

1 
 
 

5 206,935,690 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 1 5,000,000 
รวม 4 35 1,019,533,090 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เอกสาร 12 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการคา้ การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 
โครงการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

กิจกรรมหลัก งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก 1.พัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนา
ตะวันออกสู่ต่างประเทศ 

40,000,000 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
น่าน เชียงราย พะเยา แพร่ 

กิจกรรมหลัก 2.พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
และอุสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม 

20,000,000 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงรายสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดเชียงราย สนง.พาณิชย์
จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมหลัก 3.พัฒนาศูนย์ประสานงาน
(Command Center) และน าร่องการจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศนอร์ทเทิร์นไทยแลนด์ฟูดวัลเลย์
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอบน 2 

10,000,000 ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่ นา่น 

กิจกรรมหลัก 4.จัดงานแสดงและจ าหน่ายสินคา้ใน
กลุ่มจังหวัด/กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN+6 

20,000,000 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงรายพะเยา แพร่ นา่น 

กิจกรรมหลัก 5.พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ
ให้มีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ในระดับ
ภูมิภาค 

40,000,000 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
เชียงราย พะเยาแพร่ นา่น 

กิจกรรมหลัก 6.ส่งเสริมและพฒันาการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชายแดน 

10,000,000 ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
เชียงราย พะเยา แพร่ นา่น 

รวม 140,000,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 
โครงการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ 

กิจกรรมหลัก งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก 1.ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิต
ข้าวและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 
ตอนบน 2 

  40,000,000  - ส านักงาน เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
พะเยา เชียงราย แพร่ นา่น 
- ส านักงาน สหกรณ์จังหวัดเชียงราย 

กิจกรรมหลัก 2.พัฒนาการผลติสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัยได้มาตรฐานเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน 

  50,000,000  ส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร ่น่าน 

กิจกรรมหลัก 3. เสริมสร้างเพิม่ศักยภาพการผลิต
สัตว์น  าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 20,000,000  ส านักงานประมงจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ นา่น 

กิจกรรมหลัก 4. ส่งเสริมและพัฒนาพืชเฉพาะถิ่น
ตามภูมิศาสตร์ (กาแฟ) 

 15,000,000  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ นา่น 

กิจกรรมหลัก 5.ผลิตโคเนื อคุณภาพเพื่อการตลาด
แบบครบวงจรยั่งยืนและอาหารปลอดภัยสู่อาเซียน 

  50,000,000  ส านักงานปศุสัตวพ์ะเยา เชียงราย 
แพร่ น่าน 

กิจกรรมหลัก 6.ส่งเสริมและพฒันาอุตสาหกรรม
อาหารล้านนาตะวันออก 

  20,000,000  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา
เชียงราย แพร ่น่าน 

กิจกรรมหลัก 7.ส่งเสริมการผลิตไผ่เศรษฐกิจแบบ
ครบวงจร 

 15,000,000  ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน เชียงราย 
พะเยา แพร่ 

กิจกรรมหลัก 8.ผลิตและแปรรูปไก่ประดู่หางด าเชิง
คุณภาพครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบน 

 10,000,000  ส านักงานปศุสัตว์นา่น เชียงราย 
พะเยา แพร่ 

กิจกรรมหลัก 9.ยกระดับวิสาหกิจเข้าสู่สังคม
ผู้ประกอบการ 

 40,000,000  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร่นา่น 

กิจกรรมหลัก 10.ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ของเกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 20,000,000  ส านักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่ นา่น 

กิจกรรมหลัก 11.พัฒนาและอนุรักษ์กระบือไทยเพื่อ
ความยั่งยืนและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

 10,000,000  ส านักงานปศุสัตว์แพร ่เชียงราย 
พะเยา นา่น 

กิจกรรมหลัก 12.เพิ่มศักยภาพการผลิตและ
การตลาดสินคา้สหกรณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 

 30,000,000  ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา 
เชียงราย แพร ่น่าน 

กิจกรรมหลัก 13.พัฒนา Cluster อุตสาหกรรมกลุ่ม
ล้านนาตะวันออก 

 10,000,000  ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 
พะเยา แพร่นา่น 

รวม 330,000,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
สุขภาพ เพื่อเป็นการสรา้งรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ 
เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน 

กิจกรรมหลัก งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก 1.พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว Green 
Tourism 

    20,000,000  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงรายพะเยา แพร่ น่าน 

กิจกรรมหลัก 2.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเมือง
เก่าสู่การเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ 

50,000,000  -ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดพะเยา 
-ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พะเยา เชียงราย แพร่ นา่น 

กิจกรรมหลัก 3.ยกระดับผู้ประกอบการด้านการ
ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล 

    10,000,000  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงรายพะเยา แพร่ น่าน 

กิจกรรมหลัก 4.ท่องเที่ยววิถีไทย ใส่ใจสุขภาพ 
(Sport Tourism) 

    50,000,000  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดแพร่ น่านเชียงราย พะเยา 

กิจกรรมหลัก 5.พัฒนาอัตลักษณ์อารยธรรมลา้นนา
ภาคเหนือตอนบน 2 

    50,000,000  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา
เชียงราย แพร ่น่าน 

กิจกรรมหลัก 6.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ชาติพันธุ์ลา้นนาตะวันออก 

    47,597,400  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดพะเยาเชียงรายแพร่ นา่น 

กิจกรรมหลัก 7.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

   50,000,000  ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่นา่น 

กิจกรรมหลัก 8.หมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

    25,000,000  ส านักงานพัฒนาชุมชนพะเยา
เชียงราย แพร ่น่าน 

กิจกรรมหลัก 9.ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้
โครงการพระราชด าริ 4 จังหวัด 

    10,000,000  ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงรายพะเยา แพร่ น่าน 
 

กิจกรรมหลัก 10.สร้างมาตรฐาน OTOP ล้านนาสู่
สากล 

    25,000,000  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
เชียงราย พะเยา แพร่นา่น 

รวม 337,597,400  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอ้มและพลังงานโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 
โครงการด ารงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว 

กิจกรรมหลัก งบประมาณ หน่วยด าเนินการ 
กิจกรรมหลัก 1.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการ 

    65,521,550  ทสจ.เชียงราย พะเยา และน่าน สบอ.13 
(แพร่) 
ส่วนจัดการต้นน  า 
ส่วนประสานโครงการพระราชด าริฯ 
หน่วยงานพื นที่สังกัดส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ 2  และ 3 
สบอ.15 (แพร่) 
พลังงานจังหวัดน่าน 

กิจกรรมหลัก 2.ป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟปา่ในพื นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 2 

    27,983,300  ทสจ.น่าน พะเยาแพร่ เชียงรายสบอ. 13 
(แพร่) (ส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟปา่)
สบอ.15 (เชียงราย) (ส่วนควบคุมและ
ปฏิบัติการไฟป่า)พลังงานจังหวัดน่าน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงรายน่าน พะเยา 
แพร่ 

กิจกรรมหลัก 3.เตรียมความพร้อมรับมือภัย
พิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2 

10,682,400 ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเชียงรายพะเยา แพร่ น่าน 

กิจกรรมหลัก 4.ศูนย์เรียนรู้สาธารณภัยกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

30,061,000 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15  
ส านักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ 
น่าน 

กิจกรรมหลัก 5.เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
2 

72,687,440 ทสจ.น่าน 
ส่วนประสานโครงการพระราชด าริ และ
กิจการพิเศษ หน่วยจัดการต้นน  า น  ากาดสว่น
อุทยานแห่งชาติ 
สบอ. 13 (แพร่)ส านักงานพลงังานจังหวัดน่าน 
แพร่ พะเยา 
และเชียงราย 

รวม 206,935,690  
 


