รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ครั้งที่ 1/2564
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ 2564 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมธรรมาภิบาล ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
ผานวีดิทัศนทางไกล ระบบ ZOOM
ผูมาประชุม
1. นายรณชัย
2. นายวิรุฬ
3. นายผล
4. นายนิเวศน
5. นายสมชัย
6. นางอุบลรัตน
7. นางสาวรัตนา
8. นางสาวปุณยนุช
9. นายเชวงศักดิ์
10. นางนาตยา
11. นายเกียรติศักดิ์
12. นางพิสมนต
13. นางรดี
14. นางสาวสาวิตรี

จิตรวิเศษ
พรรณเทวี
ดําธรรม
หาญสมุทร
กิจเจริญรุงโรจน
ศิลตระกูล
เสาวนียากร
วงศจันทรา
คําตา
ซอนมณี
นารีเลิศ
มงคลเทพ
ผอนโอภาส
ศรีสมบัติ

หัวหนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ประธานกรรมการ
ผูวาราชการจังหวัดสุโขทัย
รองประธานกรรมการ
ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ
รองประธานกรรมการ
(แทน) ผูวา ราชการจังหวัด เพชรบูรณ
รองประธานกรรมการ
(แทน) ผูวาราชการจังหวัดตาก
รองประธานกรรมการ
พาณิชยจังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
เกษตรและสหกรณจังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
(แทน)เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ
กรรมการ
อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ
กรรมการ
(แทน) พาณิชยจังหวัดสุโขทัย
กรรมการ
เกษตรและสหกรณจังหวัดสุโขทัย
กรรมการ
พาณิชยจังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการ
(แทน) เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
กรรมการ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดตาก
15. นายอดิศักดิ์
วงษพานิช
(แทน) พัฒนาการจังหวัดตาก
กรรมการ
16. นายมนตชัย
วิวัฒนธนาฒย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
17. นายนิธิศ
ผดุงลักษณ
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบูรณ
กรรมการ
18. นายเทียนชัย
ทองวินิชศิลป (แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุโขทัย
กรรมการ
19. นายฉัตรชนัย
โนตะยศ
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการ
20. นายเหมณกรณ
เสมบาง
(แทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
กรรมการ
21. นายนักรบ
จันทรสิงห
(แทน) นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
กรรมการ
22. นายนพดล
กันหา
(แทน) นายกเทศมนตรีทาขาม จังหวัดเพชรบูรณ
กรรมการ
23. นางแสงแข
หริมเทพาธิป (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองสุโขทัยธานี
กรรมการ
24. นายประภัสร
คําดํา
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองอุตรดิตถ
กรรมการ
25. นางสาวพรรณรินทร อุปคํา
(แทน) นายกเทศมนตรีนครแมสอด จังหวัดตาก
กรรมการ
26. นายอภิชาติ
ปานจักร
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังนาคู จ.พิษณุโลก กรรมการ
27. นางจันทรแรม
ศรีเดช
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ กรรมการ
28. นางสาวกานตธิดา รังษิมาศ
(แทน) นายกองคการบริหารสวนตําบลดงเดือย จ.สุโขทัย กรรมการ
29. นางชุตินันท
เครือสุข
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
30. รอยเอกอุบล
พุทธรักษ
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดพิษณุโลก
กรรมการ
/31. นางกอแกว...

-231. นางกอแกว
32. นายจําเจน
33. ดร.ศรีโสภา
34. นายจิณณเกษม
35. นายวันทรา
36. นางพรรณทิพย
37. นายสมชาย
3๘. นายสมเกียรติ
39. นางสาวสรินรัตน
40. นายจิรวัตร
41. นายวันชนะ
42. นายพยงค
43. นางสาวสุทธิรดา

วชิรมน
จิตรธร
มีเจริญ
เชื้ออินทร
ผานคํา
ไชยชนะ
สุระเวคิน
พูลสุขเสริม
เกิดสกุลรุงโรจน
มณีโชติ
บุญบรรเจิด
ยาเภา
ไยยธรรม

ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดเพชรบูรณ
กรรมการ
ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุโขทัย
กรรมการ
ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดสุโขทัย
กรรมการ
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการ
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการ
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดตาก
กรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 กรรมการ
รองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก
กรรมการและเลขานุการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบูรณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดสุโขทัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาสํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ
กรรมการและผูช วยเลขานุการ
(แทน) หัวหนาสํานักงานจังหวัดตาก กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นายกองคการบริหารสวนตําบล หาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ
2. นายกองคการบริหารสวนตําบลแมปะ จังหวัดตาก
3. นายวินชัย
เสมาทอง
ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดเพชรบูรณ
4. นายชัยวัฒน
วิฑิตธรรมวงศ ผูแทนภาคประชาสังคม จังหวัดตาก
5. ประธานหอการคากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ผูเขารวมประชุม
1. นายวีระชัย
2. นางสาวเพ็ชรินทร

ประเสริฐโส
ปฐมวณิชกะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หัวหนากลุมยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเหนือ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารยุทธศาสตร ทําหนาที่ฝายเลขานุการ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
3. นายนรินทร
กวางทอง
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
4. นายชัยโรจน
พฤฒาวงศ
ผูอํานวยการโครงการชลประทานสุโขทัย
5. นางสาวนวรัตน
เหลี่ยมไทย
ผูอํานวยการกลุมงานยุทธศาสตรและขอมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ
6. นายจรูญ
เจียมแท
รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
7. นายพัฒนา
เพชรสุริยา
รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
8. นายสุรเชรษฐ
ขวดหรีม
รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2
9. พ.ต.อ.ศิริโชติ
ธเนศราภา
รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย
10. นายดิเรก
พรมมี
รองผูอํานวยการแขวงทางหลวงตากที่ 1
11. นายสมศักดิ์
วิริยะธนาวุฒวิ งษ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ
12. นายประจักษ
ทาสี
ผูอํานวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
13. วาที่ ร.ต. อดิศักดิ์ แขดอน
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
14. นายธานินทร
สังขนอย
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
15. นายพิเชฐ
ภูมิพาณิชย
อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา
16. นางสาวสมหมาย จิตรบรรจง
สํานักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก
/17. นางสาวกุสุมา...

-317. นางสาวกุสุมา
18. นายนัทธี
19. นางสาวกฤติการ
20. นางนุชนารถ
21. นายณัฐสุชน
22. นางสาวรัตนภรณ
23. นายสุวัฒน
24. นางสาวจินตนา
25. นายอลงกต
26. นายไชยพัฒน
27. นางสาวหทัยรัตน
28. นายกฤษดา
29. นายทักษิณ
30. นายสําราญ
31. นางดาริกา
32. นายอัครเดช
33. นายสมัญญา
34. นางสวลักษณ
35. นางสาวสุขใจ
36. นางสาวณัฏฐจีรา
37. นายชัยพร
38. นายฆนากร
39. นายสหรัธ
40. นางสาวแพรพรรณ
41. นางสาวสิริภรณ
42. นางสาวภัทรานิษฐ
43. นายศรายุทธ
44. นางสาวสุจิตรา
45. นายจักรกฤษณ
46. นางสาวญาณิศา

ภูมิคอนสาร
นุมมาก
แกนลืม
ศรีตาแสน
อินทราวุธ
กาทองทุง
มนตวิเศษ
แกวเวียง
สุขเกตุ
กระดิษฐ
คีรีวัลย
บูรณเจริญ
มงคลคมรัตน
ทองเกิด
หอมตลบ
คลอยบุญ
รัตนนนท
ไกรราช
พรภิรมย
วาจาสิทธิ์
ทองประดิษฐ
เสนีย
จันทรขวาง
จรูญพิทักษพงศ
สุวรรณโฉม
ชมนก
ครามศรี
พลมั่น
ไชยโย
สรอยสน

สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11
โครงการชลประทานพิษณุโลก
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ
สํานักงานพาณิชยจังหวัดเพชรบูรณ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย
แขวงทางหลวงสุโขทัย
สํานักงานพาณิชยจังหวัดตาก
แขวงทางหลวงตากที่ 1
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14
สํานักงานจังหวัดตาก
สํานักงานจังหวัดอุตรดิตถ
สํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
กลุมงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนประสานงานจังหวัดสุโขทัย
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนประสานงานจังหวัดอุตรดิตถ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนประสานงานจังหวัดตาก
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนประสานงานจังหวัดเพชรบูรณ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนประสานงานจังหวัดพิษณุโลก

เริ่มการประชุม : เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน :
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เพื่อเปนการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข จึงไดจัดการประชุม
ผานวีดิทัศนทางไกล ระบบ ZOOM
/ระเบียบวาระที่ 2...

-4ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
ฝายเลขานุการ :

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จํานวน 19 หนา ซึ่งกลุมจังหวัดฯ ไดสง
รายงานการประชุมใหกระทรวงมหาดไทย หนวยงานบูรณาการกลาง จังหวัดในกลุมจังหวัด
และผูที่เกี่ยวของทราบแลว และไมมีคณะกรรมการแจงแกไขแตประการใด

มติที่ประชุม :

รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานกลุ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ
(ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ครั้งที่ 5/2563

ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ผานมา
3.1 การติดตามความกาวหนาการโอนทรัพยสินที่ไดจากการใชจายงบประมาณ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ฝายเลขานุการ :
จากการประชุมคณะกรรมการฯ ก.บ.ก. ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2563 ไดพิจ ารณาเห็น ชอบให จังหวัดในกลุมจังหวัดฯ เรงรัดดําเนิน การบัน ทึกขอมูล
รายการทรั พย สิ น ที่ ไดรับ ความเห็น ชอบการโอนจาก ก.บ.ก. แลว ดํ าเนิน การในระบบ
GFMIS ใหเรียบรอยภายในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งกลุมจังหวัดฯ ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด
ที่ มท 0227.6 (พล)/ว 367 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 แจงจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ
เพื่อติดตามเรงรัดการโอนทรัพยสินที่ไดจากการใชงบประมาณของกลุมจังหวัดฯ และไดรับ
รายงานผลการดําเนินการ ดังนี้
จังหวัดพิษณุโลก แจงรายงานการตรวจสอบทรัพยสินที่เกิดจากการใชงบประมาณ
ของกลุมจังหวัดฯ ดังนี้
1) อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง ปรากฏรายการทรัพยสินในระบบ GFMIS
ของกลุมจังหวัดฯ จํานวน 3 รายการ (ซึ่งยังไมผานความเห็นชอบขอโอนทรัพยสินจากมติ ก.บ.ก.)
2) สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 ปรากฏรายการทรัพยสินในระบบ
GFMIS ของกลุมจังหวัดฯ จํานวน 4 รายการ (ซึ่งยังไมผานความเห็นชอบขอโอนทรัพยสิน
จากมติ ก.บ.ก.)
จังหวัดสุโขทัย แจง รายการทรัพยสิน ตามโครงการพัฒ นาศักยภาพทองเที่ย ว
และบริการแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรมยอย เพิ่มประสิทธิภาพ
Smart City เชื่อมโยงความปลอดภัยดานคุณภาพการทองเที่ยวกลุมจังหวัด งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย เปนหนวยดําเนินการ
ครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ โดยสํานักงานตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ขอรับโอนทรัพยสิน
ดังกลาว ซึ่งยังไมไดมีการเห็นชอบการโอนทรัพยสิน
จังหวัดอุตรดิตถ แจงวา ไมมีรายการทรัพยสินและเลขที่สินทรัพยที่บันทึกในระบบ
GFMIS ที่จังหวัดอุตรดิตถเปนหนวยเบิกงบประมาณแทนกลุมจังหวัดฯ
จังหวัดเพชรบูรณ แจงรายการทรัพยสินโครงการกอสรางศูนยทองเที่ยววัฒนธรรม
สู ป ระตู ล า นช า ง หลวงพระบาง ต.หล ม เก า อ.หล ม เก า จ.เพชรบู ร ณ งบประมาณ
29,632,600 บาท จํานวน 87 รายการ ซึ่งกลุมจังหวัดฯ ไดดําเนินการโอนทรัพยสิน
ในระบบ GFMIS ใหเทศบาลตําบลหลมเกาบันทึกในระบบเรียบรอยแลว
/จังหวัดตาก...

-5จังหวัดตาก แจงรายการทรัพยสินประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ
และประเภทครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ โดยมีหนวยงานขอรับโอน จํานวน 2 หนวยงาน คือ
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จํานวน 1 รายการ และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14
จํานวน 4 รายการ ซึ่งยังไมไดมีการเห็นชอบการโอนทรัพยสินดังกลาว
ทั้งนี้ จะพิจารณาเรื่องการโอนทรัพยสินรายการดังกลาว ที่ยังไมไดมีการเห็นชอบ
ในระเบียบวาระถัดไป
มติที่ประชุม :

รับทราบ
3.2 ประเด็นการฟองศาลปกครองการดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการคา
การลงทุน ยกระดับโครงขายการคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกส กิจกรรมกอสราง
อุโมงคจุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลก
ดา นทิ ศ เหนื อ กม.1+070 ประจํา ป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ ม จั ง หวั ด ฯ
งบประมาณ 35,000,000 บาท

ฝายเลขานุการ :

ตามที่ศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก มีคําสั่งเรียกใหทําคําใหการคดีหมายเลขดําที่
ส.3/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึงจังหวัดพิษณุโลกในฐานะผูถูกฟองที่ 1
และ ส.15/2563 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ถึงคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ในฐานะผูถูกฟองคดีที่ 4
จากโครงการกอ สรา งอุโ มงคจุด กลับ รถฯ ที่พิพ าท ซึ่ง ก.บ.ก เปน ผูพิจ ารณาอนุมัติ
โดยผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกในฐานะประธานกรรมการ ก.บ.ก. ที่ไดรับมอบหมาย
จากผูถูกฟองคดีที่ 4 ไดมอบอํานาจใหพนักงานอัยการคดีปกครองพิษณุโลก ดําเนินการ
แกตางคดีแทนแลว นั้น
สํ านั กงานคดี ปกครองพิ ษณุ โลกได มี หนั งสื อ ที่ อส 0050/314 ลงวั นที่ 24
ธัน วาคม 2563 ถึง หัว หนากลุมจัง หวัดฯ และหนัง สือ ที่ อส 0050/313 ลงวัน ที่
24 ธัน วาคม 2563 ถึง ประธาน ก.บ.ก. โดยแจง วา ตามที่ก ลุม จัง หวัด ฯ ไดข อให
สํา นัก งานคดีป กครองพิษ ณุโ ลก จัด พนัก งานอัย การแกต า งคดีดัง กลา ว ซึ่ง พนัก งาน
อัยการ สํานักงานคดีปกครองพิษณุโลก ไดดําเนินการใหตามความประสงคแลว ตอมา
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 สํานักงานคดีปกครองพิษณุโลก ไดรับหนังสือแจงคําสั่ง
ศาลและคํา สั่ง หมายคดีวา คดีนี้ศ าลปกครองพิษ ณุโ ลก มีคํา สั่ง เมื่อ วัน ที่ 9 ธัน วาคม
2563 ใหจําหนายคดีออกจากสารบบความ

มติที่ประชุม :

รับทราบ
3.3 ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการกลุ ม จั ง หวั ด
ภาคเหนือตอนลาง 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป
ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ ม จั ง หวั ด ฯ ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
หลัง พ.ร.บ. โอนงบประมาณ จํานวน 9 กิจกรรม งบประมาณ 329,760,900 บาท
โดยดําเนินการเบิกจายแลวเสร็จ จํานวน 4 กิจกรรม ถูกพับไปเนื่องจากไมสามารถกอหนี้
ผูกพันไดทัน จํานวน 3 กิจกรรม และกิจกรรมที่ยังดําเนินการไมแลวเสร็จ ซึ่งขอกันเงินไว
เบิกเหลื่อมป จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
/1) โครงการ...

-61) โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ นวั ต กรรมคุ ณ ภาพไม ผ ลและพื ช เศรษฐกิ จ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 กิจกรรมสงเสริมการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณ 21,040,000 บาท สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคเหนือจังหวัดตาก เปนหนวยดําเนินการ ระยะเวลาการจาง 9 กันยายน 2563 – 22
มิถุนายน 2564 โดยขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 19,489,000 บาท
ผูแทนจังหวัดตาก

ไดดําเนินการจัดซื้อครุภัณฑ รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา 2,400 ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตไมต่ํากวา 110 กิโลวัตต ขับเคลื่อน 2 ลอ
แบบดับเบิ้ลแค็บเรียบรอยแลว ในสวนของกิจกรรมกอสรางอาคารที่ทําการพัฒนาพันธุ
และขยายพัน ธุพืช อุต สาหกรรมเพื่อการสงออกพรอมครุภัณฑประกอบ โดยจะสงงาน
งวดที่ 1 ในตนเดือนกุมภาพันธ 2564 คาดวาการกอสรางจะแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2564

มติที่ประชุม :

รับทราบ
2) งบประมาณคาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดอุตรดิตถ
ขอกันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 100,000 บาท

ผูแทนจังหวัด
อุตรดิตถ

ตามที่จังหวัดอุตรดิตถไดกันเงินไวเบิกเหลื่อมป จํานวน 100,000 บาท ขณะนี้
ไดดําเนินกิจกรรมและเบิกจายเรียบรอยแลว

มติที่ประชุม :

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 ผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝายเลขานุการ :

ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ ม จั ง หวั ด ฯ ได รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
โครงการจํานวน 17 กิจกรรม วงเงิน 404,597,800 บาท โดยหัวหนากลุมจังหวัดฯ
ไดมอบอํานาจการอนุมัติโครงการและการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดฯ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ในกลุ ม จั ง หวั ด ดํ า เนิ น การ
มีกิจกรรมที่ไดรับอนุมัติโครงการแลว 12 กิจกรรม ขอยกเลิกโครงการ 3 กิจกรรม และขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียด 2 กิจกรรม สรุปสถานะของการดําเนินโครงการได ดังนี้

โครงการ/หนวยดําเนินการ
สวนที่ 1
1. กิจกรรม สงเสริมและขยายชองทาง
การตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย/อินทรีย
ผลไมคณ
ุ ภาพ เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ
ตอเนื่อง กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพาณิชยจงั หวัดตาก/
อุตรดิตถ/เพชรบูรณ

ประจํา
9,049,600

งบประมาณที่ไดรับ
ลงทุน

รวม

สถานะโครงการ
(จังหวัดรายงาน)

9,049,600 อนุมัตโิ ครงการแลว เตรียม
ประกาศจัดซื้อจัดจาง

/2. กิจกรรม...

-7โครงการ/หนวยดําเนินการ
2. กิจกรรม พัฒนาเสนทางคมนาคมบริเวณจุด
ผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัด
อุตรดิตถ ถึงเขตแดนไทย - ลาว
หนวยดําเนินการ : แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2
3. กิจกรรม บูรณะโครงขายทางหลวง
เชื่อมโยงระหวางภาค ทางหลวงหมายเลข 12
ตอนควบคุม 0201 ตอน แมละเมา - ตาก
หนวยดําเนินการ : แขวงทางหลวงตากที่ 1

ประจํา

งบประมาณที่ไดรับ
สถานะโครงการ
(จังหวัดรายงาน)
ลงทุน
รวม
49,800,000 49,800,000 ขอยกเลิกเนื่องจากไมได
รับอนุญาตใหใชพื้นที่
30,000,000 30,000,000 อนุมัติโครงการแลว
อยูระหวางประกาศ
ประกวดราคาคาดวา จะลง
นามในสัญญาไดวันที่
5 มี.ค. 64
52,223,000 52,223,000 อนุมัติโครงการแลว อยู
ระหวางประกาศจัดซื้อ
จัดจาง คาดวาจะลงนามใน
สัญญาไดภายใน มี.ค. 64
5,632,500 อนุมัติโครงการแลว เมื่อ
วันที่ 29 ม.ค. 64 คาดวา
จะลงนามในสัญญาได
ภายใน ก.พ. 64

4. กิจกรรม ปรับปรุงฝายยางบานกง ตําบลกง
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
หนวยดําเนินการ : โครงการชลประทาน
สุโขทัย
5. กิจกรรม ปองกัน อนุรักษ ฟนฟู
5,632,500
ทรัพยากรธรรมชาติและปองกันบรรเทาสา
ธารณภัยดานสิ่งแวดลอม
หนวยดําเนินการ : สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด
ตาก รวมกับ ทสจ.ในกลุมจังหวัดฯ
6. กิจกรรม เพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว
57,736,800 57,736,800 อนุมัติโครงการแลว
อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา
เตรียมการจัดทํา TOR
หนวยดําเนินการ : อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา
7. กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP สู
6,720,400
6,720,400 อนุมัติโครงการแลว เมื่อ
เศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง Product
วันที่ 13 ม.ค. 64
-กิจกรรมฝกอบรมกําหนด
Champion กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ดําเนินการ 22-24 ก.พ. 64
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพัฒนาชุมชน
-จางเหมาจัดงานฯ อยูร ะหวาง
จังหวัดพิษณุโลก
จัดทํา TOR
8. กิจกรรม ยกระดับการพัฒนานวัตกรรม 10,815,400
10,815,400 อนุมัติโครงการแลว เมื่อ
เสนลายผาเพื่อเพิ่มมูลคาผาทอภาคเหนือ
วันที่ 13 ม.ค. 64
ตอนลาง 1 สูต ลาดสากล
- กิจกรรมฝกอบรมจะ
หนวยดําเนินการ : สํานักงานอุตสาหกรรม
ดําเนินการระหวางเดือน
จังหวัดพิษณุโลก
ก.พ. - มี.ค. 64
- กิจกรรมจางเหมาคาด
วาจะสามารถลงนามใน
สัญญาไดวันที่ 16 มี.ค. 64
9. กิจกรรม สงเสริมการคาการลงทุนและ
4,905,700
4,905,700 ขอยกเลิกเนื่องจาก
สถานการณ Covid-19
สรางความสัมพันธกับกลุมประเทศอาเซียน+3
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพาณิชย
จังหวัดพิษณุโลก
คาใชจายในการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ
5,000,000
5,000,000
บูรณาการ

/สวนที่ 2...

-8โครงการ/หนวยดําเนินการ

ประจํา

สวนที่ 2
10. กิจกรรม พัฒนาเสนทางสูม รดกโลก
อุทยานประวัติศาสตรสโุ ขทัย
หนวยดําเนินการ : แขวงทางหลวงสุโขทัย
11. กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน
ริมแมน้ํานาน (บริเวณดานหนาพระราชวังจันทน)
หนวยดําเนินการ : สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
12. กิจกรรม สืบสานอนุรักษลายทอง
3,599,800
โบราณ/เงินโบราณของจังหวัดสุโขทัย
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุโขทัย
13. กิจกรรม การจัดหาน้ําใหอุทยาน
ประวัติศาสตรสโุ ขทัย (อางเก็บน้ําสรีดภงส)
หนวยดําเนินการ : โครงการชลประทาน
จังหวัดสุโขทัย
14. กิจกรรม งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อ
ปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนนทางหลวง
หมายเลข 12 ตอน รองโพธิ์-วังทอง-เข็กนอย
หนวยดําเนินการ : แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
15.กิจกรรม บูรณะโครงขายทางหลวง
เชื่อมโยงระหวางภาค ทางหลวงหมายเลข
12 ตอน วังทอง-เข็กนอย ระหวาง กม.
255+475 - กม.257+245
หนวยดําเนินการ : แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
16. กิจกรรม เชื่อมโยงและพัฒนาการ
480,200
ทองเที่ยว ๓ จังหวัด ๓ วิถี
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุตรดิตถ/ตาก/สุโขทัย
17. กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศนพนื้ ที่ชุมชน
เมืองหลมสัก เพื่อการทองเที่ยว
หนวยดําเนินการ : สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ
รวม
46,203,600

ฝายเลขานุการ :

งบประมาณที่ไดรับ
ลงทุน

รวม

สถานะโครงการ
(จังหวัดรายงาน)

50,000,000 50,000,000 อนุมัติโครงการแลว
คาดวาจะลงนามในสัญญา
ไดภายใน 19 มี.ค. 64
9,710,900 9,710,900 จังหวัดพิษณุโลกเสนอขอ
เปลี่ยนแปลง ใน ก.บ.ก.
ครั้งที่ 1/2564
3,599,800 อนุมัติโครงการแลว เมื่อ
วันที่ 25 ธ.ค. 63
คาดวาจะลงนามในสัญญา
ไดภายใน 19 มี.ค. 64
32,795,000 32,795,000 อนุมัติโครงการแลวเมื่อ
วันที่ 4 ธ.ค. 63 คาดวา
จะลงนามในสัญญาได
ภายใน 26 ก.พ. 64
15,000,000 15,000,000 อนุมัติโครงการแลว
เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 64
อยูในขั้นตอนการจัดทํา
ราคากลาง
29,000,000 29,000,000 อนุมัติโครงการแลว เมื่อ
วันที่ 13 ม.ค. 64 อยู
ในขั้นตอนการเผยแพร
ประกาศ
12,128,500 12,608,700 ขอยกเลิกเนื่องจาก
ขาดความความพรอม
ของสถานที/่ สถานการณ
Covid-19
20,000,000 20,000,000 รอผลพิจารณาตามทีเ่ สนอ
ขอเปลีย่ นแปลง
รายละเอียดโครงการ จาก
อ.ก.บ.ภ.
358,394,200 404,597,800

ทั้งนี้ ขอใหหนวยดําเนินโครงการเรงรัดการดําเนินการและเบิกจายเงินงบประมาณ
ใหเปนไปตามเปาหมายการใชจายงบประมาณภาครัฐประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
/งบรายจาย...

-9งบรายจาย
ภาพรวม
รายจายประจํา
รายจายลงทุน

รวม
100
100
100

เปาหมายการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (สะสม)
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
32
54
77
100
36
57
80
100
20
45
65
100

ประธาน :

ขอใหหนวยดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินโครงการ/แผนการจัดซื้อจัดจาง และสงขอมูล
ใหฝายเลขานุการ เพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน

มติที่ประชุม :

รับทราบ
4.2 แผนงาน/โครงการในการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใตแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดฯ และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดฯ

ฝายเลขานุการ :

กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ ไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทย วา กรมปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในฐานะหนวยงานกลางของรั ฐไดใชงบประมาณในมิติเชิงหน าที่
(function) เพื่อขับเคลื่อนการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย (Disaster Risk Management)
ในระดั บพื้ นที่ หากแต งบประมาณมี ค อนข างจํ ากั ด ทํ าให การดํ าเนิ นการดั งกล าวไม เกิ ด
ประสิทธิผลเทาที่ควร จึงขอใหกลุมจังหวัดฯ พิจารณาใหความสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณ
เชิงพื้ นที่ สํ าหรั บแผนงาน/โครงการเกี่ยวกั บการจั ดการความเสี่ ยงจากสาธารณภั ยภายใต
แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด เพื่อตอบสนองตอ
สถานการณสาธารณภัยในปจจุบันที่มีความถี่ ซับซอน และมีแนวโนมความรุนแรงมากขึ้น ทั้งนี้
ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชกพ.ศ. ๒๕๖๐ และนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการจัดทําแผนพัฒนา
กลุ มจั งหวั ด หลั กเกณฑ การจั ดทํ าแผนปฏิ บัติ ราชการประจํ าป ของกลุ มจั งหวัด ตามที่
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (ก.บ.ภ.) กําหนด
ในการนี้ หวงระยะเวลาในการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด ไดเ ขา สูก ระบวนการพิจ ารณาของคณะกรรมการบูร ณาการ
นโยบายภาค (ก.บ.ภ.) แลว โดยกลุมจังหวัดฯจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนไปตามหลักเกณฑฯ ที่กําหนดแลว ซึ่งกรณี
ดังกล าว กลุมจั งหวั ดฯ จะพิ จารณาใหความสําคัญในการสนั บสนุ นงบประมาณเชิ งพื้ นที่
สําหรับแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยภายใตแผนพัฒนา
กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติร าชการประจําปของกลุมจังหวัด ในการจัด ทําแผนพัฒ นา
กลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการของกลุมจังหวัดฯ ในคราวตอไป และใหเปนไปตามหลักเกณฑฯ
ที่กําหนด ทั้งนี้ ไดแจงใหจังหวัดในกลุมจังหวัดฯ ทราบ ดวยแลว

มติที่ประชุม :

รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ 5...

-10ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 ขอความเห็ นชอบการขอโอนทรัพยสินที่ไดจากการใชจายงบประมาณ
กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
5.1.1 จังหวัดสุโขทัย เสนอขอความเห็นชอบการโอนทรัพยสินประเภทครุภัณฑ
จํานวน 1 รายการ โครงการพัฒนาศักยภาพทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ กิจกรรม
พัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรมยอย เพิ่มประสิทธิภาพ Smart City เชื่อมโยงความปลอดภัย
ดานคุณภาพการท องเที่ ยวกลุมจังหวั ด งบประมาณรายจ ายเพิ่ มเติ ม ประจํ าปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 งบประมาณ 12,900,988 บาท สํานักงานจังหวัดสุโขทัย เปนหนวยดําเนินการ
และตํารวจภูธรจังหวัดสุโขทัย เปนหนวยขอรับโอน
จํานวนสินทรัพย (รายการ)
จํานวนเงิน
จังหวัด
ชื่อโครงการ
ที่ดินและ ป งปม.
(บาท)
ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง
สุโขทัย
1
2560 12,900,988 โครงการพัฒนาศักยภาพทองเที่ยว
(ระบบ
และบริการแบบบูรณาการ กิจกรรม
กลองโทรทัศน
พัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรมยอย
วงจรปด CCTV
เพิ่มประสิทธิภาพ Smart City ติดตั้ง
๑ ระบบ ๒๒
CCTV เชื่อมโยงความปลอดภัยดาน
รายการ)
คุณภาพการทองเที่ยวกลุมจังหวัด

หนวย
ดําเนินการ

หนวยรับ
โอน

สํานักงาน
จังหวัดสุโขทัย

ตํารวจภูธร
จังหวัด
สุโขทัย

ฝายเลขานุการ :

ไดพิจารณาและตรวจสอบแลว เพื่อใหการดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึ งเสนอที่ประชุมให ความเห็นชอบการรับโอนทรัพยสินดั งกลาว โดยขอให
จังหวัดสุโขทัย ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนทรัพยสินในระบบ GFMIS
ใหครบถวน ถือปฏิบัติตามขอระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และตามคูมือ
การโอนทรัพยสินจังหวัดและกลุมจังหวัด ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

มติที่ประชุม :

เห็นชอบ การโอนทรัพยสินประเภทครุภัณฑ จํานวน 1 รายการ โครงการพัฒนา
ศักยภาพทองเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยว กิจกรรมยอย
เพิ่มประสิทธิภาพ Smart City เชื่อมโยงความปลอดภัยดานคุณภาพการทองเที่ยว
กลุมจังหวัด งบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบประมาณ
12,900,988 บาท สํานักงานจังหวัดสุโขทัย เปนหนวยดําเนินการ และตํารวจภูธร
จังหวัดสุโขทัย เปนหนวยขอรับโอน
5.1.2 จังหวัดพิษณุโลก เสนอขอความเห็นชอบการโอนทรัพยสิน ประเภทที่ดิน
และสิ่งกอสราง จํานวน 1๑ รายการ โดยมีหนวยงานขอรับโอน จํานวน 2 หนวยงาน คือ
สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 จํานวน 1๐ รายการ และโครงการชลประทานพิษณุโลก
จํานวน 1 รายการ (ซึ่งทุกรายการกลุมจังหวัดฯ ไดสรางรหัสสินทรัพยและเลขสินทรัพยไวแลว)
/จังหวัด...

-11จํานวนสินทรัพย
(รายการ)
จังหวัด
ที่ดินและ
ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง
พิษณุโลก
1
(สะพานสลิง)
พิษณุโลก

-

พิษณุโลก

-

พิษณุโลก

-

พิษณุโลก

-

พิษณุโลก

-

พิษณุโลก

-

พิษณุโลก

-

พิษณุโลก

-

พิษณุโลก

พิษณุโลก

1
(ปายสงเสริม
การทองเที่ยว
Land Mark)
1
(ศูนยบริการ
ขนาดเล็ก)
1
(ศูนยบริการ
ขนาดเล็ก)
1
(บานพัก
นักทองเที่ยว)
1
(บานพัก
นักทองเที่ยว)
1
(บานพัก
นักทองเที่ยว)
1 (บานพัก
นักทองเที่ยว)

ป งปม.
2558

2558

2559

หนวย
ดําเนินการ

หนวยรับโอน

สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11

สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11

สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11

สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11

สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11

สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11
สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11

972,000 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง สํานักบริหาร
นิเวศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 พืน้ ที่อนุรักษที่
(อุทยานแหงชาติน้ําตกชาติตระการ)
11

สํานักบริหาร
พื้นที่อนุรักษที่
11

ชื่อโครงการ

2,847,000 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
(อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง
ต.บานแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก)
475,000 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
(อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง
ต.หนองแมนา อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ)
721,586.56 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1

2559

360,000 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1

2560

487,109.86 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
(ต.แคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ)
498,750 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
(ต.แคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ)
498,750 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
(ต.แคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ)
488,049 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
(ต.แคมปสน อ.เขาคอ จ.เพชรบูรณ)
1,124,000 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง
นิเวศกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
(ต.บานโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ)

2560
2560
2560

1
2560
(ระบบไฟฟา
พลังงาน
แสงอาทิตย)
1
2560
(ระบบไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย
ขนาด 2 กิโลวัตต)
1
2562
(ประตู
ระบายน้าํ )

ฝายเลขานุการ :

จํานวนเงิน
(บาท)

49,599,000 กอสรางประตูระบายน้ําพรอม
ยกระดับคันประคองบริเวณฝงขวา
ของคลองกรุงกรักใหสูงขึ้น หมูที่ 12
บานสุขสมบูรณ ตําบลบึงกอก
อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

โครงการ
ชลประทาน
พิษณุโลก

โครงการ
ชลประทาน
พิษณุโลก

ไดพิจารณาและตรวจสอบแลว ทรัพยสิน ดังกลาว มีการสรางรหัสในระบบ
GFMIS ไวเรียบรอยแลว เพื่อใหการดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินเปนไปดวยความเรียบรอย
จึงเสนอที่ประชุมใหความเห็นชอบการรับโอนทรัพยสินดังกลาว โดยกลุมจังหวัดฯ จะเรง
ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนทรัพยสิน ตอไป
/มติที่ประชุม...

-12มติที่ประชุม :

เห็นชอบ การโอนทรัพยสิน ประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1๑ รายการ
โดยมีหนวยงานขอรับโอน จํานวน 2 หนวยงาน คือ สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11
จํานวน 11 รายการ และโครงการชลประทานพิษณุโลก จํานวน 1 รายการ
5.1.3 จังหวัดตาก เสนอขอความเห็นชอบการโอนทรัพยสิน ประเภทที่ดิน
และสิ่ งก อ สร า ง จํ า นวน 1 รายการ และประเภทครุภัณ ฑ จํา นวน 4 รายการ โดยมี
หนวยงานขอรับโอน จํานวน 2 หนวยงาน คือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
จํานวน 1 รายการ และสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 14 จํานวน 4 รายการ

จํานวนสินทรัพย (รายการ)
จังหวัด
ที่ดินและ ป งปม.
ครุภัณฑ
สิ่งกอสราง
ตาก
1
2563
(รถยนตบรรทุก
ขนาด 1 ตัน)
ตาก

3
2561
1
( - โปรเจคเตอร (อาคารศูนย
พรอมจอ
บริการ
- เครื่องเสียง การทองเทีย่ วฯ
หองประชุม บานหวยปลา
หลด)
- เครื่องปนไฟ)

จํานวนเงิน

ชื่อโครงการ

หนวย
ดําเนินการ

หนวยรับโอน

649,000.00 โครงการพัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมคุณภาพไมผลและ
พืชเศรษฐกิจ

สถาบันการ
สถาบันการ
อาชีวศึกษา
อาชีวศึกษา
เกษตรภาคเหนือ เกษตรภาคเหนือ

6,953,198.48 โครงการพัฒนาศักยภาพ
ทองเที่ยวและบริการแบบ
บูรณาการ กิจกรรมพัฒนา
แหลงทองเที่ยว กิจกรรม
พัฒนาแหลงทองเที่ยว

ที่ทําการปกครอง สํานักบริหาร
อําเภอแมสอด
พืน้ ที่อนุรักษที่
จ.ตาก
14

ฝายเลขานุการ :

ไดพิจารณาและตรวจสอบแลว เพื่อใหการดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินเปนไปดวย
ความเรียบรอย จึงเสนอที่ประชุมใหความเห็นชอบการรับโอนทรัพยสินดังกลาว โดยขอให
จั ง หวั ดตาก ดํ าเนิ นการตามแนวทางปฏิ บั ติ เกี่ ยวกั บการโอนทรั พย สิ นในระบบ GFMIS
ใหครบถวน ถือปฏิบัติตามขอระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ และตามคูมือ
การโอนทรัพยสินจังหวัดและกลุมจังหวัด ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

มติที่ประชุม :

เห็นชอบ การโอนทรัพยสิน ประเภทที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ
และประเภทครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ โดยมีหนวยงานขอรับโอน จํานวน 2 หนวยงาน
คือ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ จํานวน 1 รายการ และสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ 14 จํานวน 4 รายการ
5.2 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝายเลขานุการ :

5.2.1 จังหวัดพิษณุโลก มีหนังสือที่ พล 0017.2/3 ลงวันที่ 13 มกราคม
2564 แจงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จํานวน 3 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม ประวัติศาสตร
และมรดกโลก กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศนริมน้ํานาน (บริเวณดานหนาพระราชวังจันทน)
งบประมาณ 9,710,400 บาท สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก เปนหนวย
ดําเนินการ โดยเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
/โครงการเชื่อมโยง...

-13งบประมาณ
(บาท)
โครงการเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร
และมรดกโลก
กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศนริมแมน้ํานาน (บริเวณ 9,710,900.00
ดานหนาพระราชวังจันทน)
กิจกรรมยอย
1. งานกอสรางสะพานนเรศวรจําลอง (เดิม)
2,982,078.00
จํานวน 1 แหง
2. งานกอสรางน้ําตกชาติตระการและน้าํ ตกแกง
2,016,869.00
โสภา(จําลอง) จํานวน 1 แหง
3. งานกอสรางฐานรองรับรูปปนชางและรูปปนชาง
1,216,432.00
จํานวน 2 แหง
4. งานกอสรางฐานรับรองรูปปนไกและรูปปนไก
1,633,689.00
เหลืองหางขาว จํานวน 1 แหง
5. งานกอสรางแพไมไผ จํานวน 1 หลัง
1,861,800.00
9,710,900.00
รวม
9,710,900.00
โครงการ/กิจกรรม/รายการเดิม

งบประมาณ
(บาท)
โครงการเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร
และมรดกโลก
กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศนริมแมน้ํานาน
9,700,000.00
(บริเวณดานหนาพระราชวังจันทน)
กิจกรรมยอย
1. งานกอสรางสะพานนเรศวรจําลอง (เดิม)
1,635,052.73
จํานวน 1 แหง
2. งานกอสรางประติมากรรมชางพรอม
3,862,619.93
ฐานรองรับ จํานวน 1 แหง
3. งานกอสรางประติมากรรมไกพรอมฐานรองรับ 1,990,016.50
จํานวน 1 แหง
โครงการ/กิจกรรม/รายการใหม

รวม * Factor F 1.2955
คิดเปนเงินคากอสรางจํานวน

9,700,301.31
9,700,000.00

เหตุผลและความจําเปน
ปรับลดจํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ จากเดิม ๕ กิจกรรม ลดลงเหลือ ๓ กิจกรรม
เนื่องจาก เดิมเปนการจําลองสัญลักษณของเมืองพิษณุโลกติดตั้งดานหนาพระราชวังจันทน
หลังจากไดปรึกษาผูเชี่ยวชาญเรื่องความเหมาะสมขององคประกอบสําหรับภูมิทัศนดานหนา
พระราชวังจันทน ไดรับคําแนะนําใหลดกิจกรรมบางกิจกรรม เพื่อใหภูมิทัศนที่จัดขึ้นใหม
มีความสวยงามและเหมาะสมจึงเสนอใหจัดสรางชางเจาพระยาไชยานุภาพตามหลักคชลักษณ
และองคประกอบที่ประวัติศาสตรไดบันทึกไว พรอมไกเจาเลี้ยง ซึ่งเปรียบเสมือนบริวารของ
พระองค และสะพานนเรศวรจําลอง ซึ่งเคยเปนสะพานสําคัญของจังหวัดพิษณุโลกในอดีต
ปรับรูปแบบใหมีความเหมาะสมและมีความมั่นคงแข็งแรง เปลี่ยนการปนชางและไกจากปูนปน
เป น การหล อ โลหะสํ า ริ ด เพื่ อ ให เ หมาะสมคงทนและสง า งาม ในวงเงิ น งบประมาณ
9,700,000 บาท (ลดจากการจัดสรร 10,900 บาท)
ฝายเลขานุการ :

มติที่ประชุม :

ไดตรวจสอบแลว การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกลาว เปนไปตามหลักเกณฑ
การเปลี่ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติร าชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ
ตอวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ที่ ก.บ.ภ. กําหนด จึงขอเสนอที่ประชุมใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการดังกลาว และฝายเลขานุการจะดําเนินแจงการเปลี่ยนแปลงไปยัง
อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ เพื่อพิจารณาตอไป
เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและมรดกโลก กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศนริมน้ํานาน
(บริเวณดานหนาพระราชวังจันทน) งบประมาณ 9,710,400 บาท สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก เปนหนวยดําเนินการ
/(2) โครงการ...

-14(2) โครงการเพิ่ม ศักยภาพและพัฒ นาแหลงทองเที่ย ว กิจ กรรมเพิ ่มศักยภาพ
แหลงทองเที่ยวอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา งบประมาณ 57,736,800 บาท อุทยานแหงชาติ
ภูหินรองกลา เปนหนวยดําเนินการ โดยขอเพิ่มหนวยดําเนินการ ดังนี้
โครงการ/กิจกรรม/รายการเดิม
งบประมาณ (บาท)
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว 57,022,557.62
อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา
หนวยดําเนินการ :
อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา

ฝายเลขานุการ :

มติที่ประชุม :

โครงการ/กิจกรรม/รายการใหม
งบประมาณ (บาท)
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแหลงทองเที่ยว 57,022,557.62
อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา
หนวยดําเนินการ :
1. อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา
2. สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11

เหตุผลและความจําเปน
เนื่ องจากอุ ทยานแห งชาติ ภู หิ น ร องกล า เป น หน ว ยงานภายใต การกํ ากั บ ดู แล
ของสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความคลองตัว จึงขอใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 เปนหนวยดําเนินการรวมเพิ่มเติม
ไดตรวจสอบแลว การขอเพิ่มหนวยดําเนินการดังกลาว เปนไปตามหลักเกณฑ
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด
และกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงค
ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ที่ ก.บ.ภ. กําหนด จึงขอเสนอที่ประชุมใหความเห็นชอบการเพิ่มเติมหนวยดําเนินการดังกลาว
และฝายเลขานุการจะดําเนินแจงการเปลี่ยนแปลงไปยัง อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ เพื่อทราบตอไป
เห็นชอบ ใหสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 11 เปนหนวยดําเนินการรวมเพิ่มเติม
(3) โครงการสงเสริมศักยภาพการคาการลงทุนและนวัตกรรม กิจกรรมยกระดับ
การพัฒนานวัตกรรมเสนลายผาเพื่อเพิ่มมูลคาผาทอภาคเหนือตอนลาง 1 สูตลาดสากล
งบประมาณ 10,815,400 บาท สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวั ดพิษณุโลก เปนหนว ย
ดําเนินการ โดยขอเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินการกิจกรรมยอยที่ 1 และรายละเอียดประมาณ
การราคาแนบทาย ที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคในกิจกรรมยอยที่ 1, 2 และ 3 ดังนี้

โครงการ/กิจกรรม/รายการเดิม
งบประมาณ (บาท)
โครงการสงเสริมศักยภาพการคาการลงทุนและนวัตกรรม
กิจกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรม
10,815,400
เสนลายผาเพื่อเพิ่มมูลคาผาทอ
ภาคเหนือตอนลาง 1 สูตลาดสากล
หนวยดําเนินการ : สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดพิษณุโลก
(1) ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินการ
กิจกรรมยอยที่ 1 การรวมกลุมคลัสเตอร
1,139,200
ผูผลิตผลิตภัณฑผาของกลุม จังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1
- ดําเนินการโดยการจางเหมาบริการ

โครงการ/กิจกรรม/รายการใหม
งบประมาณ (บาท)
โครงการสงเสริมศักยภาพการคาการลงทุนและนวัตกรรม
กิจกรรมยกระดับการพัฒนานวัตกรรม
10,815,400
เสนลายผาเพื่อเพิ่มมูลคาผาทอภาคเหนือ
ตอนลาง 1 สูตลาดสากล
หนวยดําเนินการ : สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมยอยที่ 1 การรวมกลุมคลัสเตอร
ผูผลิตผลิตภัณฑผาของกลุม จังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1
- ดําเนินการโดยการดําเนินการเอง

1,139,200

/(2) ขอเปลี่ยนแปลง...
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(2) ขอเปลี่ยนแปลงประมาณการราคาแนบทาย
กิจกรรมยอยที่ 1 การรวมกลุมคลัสเตอร
ผูผลิตผลิตภัณฑผาของกลุม จังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1 งบประมาณ 1,139,200 บาท
1.1 จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การ
เสริมสรางองคความรูการรวมกลุมคลัสเตอร
ผาทอของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1"
จํานวนเงิน 763,400 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 200 คน
x 2 มื้อ x 50 บาท = 20,000 บาท/วัน
รวม 3 วัน 60,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 200 คน x 1 มื้อ
x 500 บาท = 100,000 บาท/วัน รวม 3 วัน
300,000 บาท
- คาวิทยากร (เอกชน) จํานวน 3 คน x 6 ชั่วโมง
x 1,200 บาท = 21,600 บาท/วัน รวม 3 วัน
64,800 บาท
- คาที่พักวิทยากร จํานวน 3 คน x 1,200 บาท
= 3,600 บาท/วัน รวม 2 วัน 7,200 บาท
- คาที่พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
200 คน x 750 บาท = 150,000 บาท/วัน
รวม 2 วัน 300,000 บาท
- คาเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) จํานวน 3 คน
x 2,900 บาท = 8,700 บาท/วัน รวม 2 วัน
17,400 บาท
- คาเอกสารและเบ็ดเตล็ด จํานวน 200 คน
x 70 บาท = 14,000 บาท วัน รวม 1 วัน
14,000 บาท

1.2 จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาศักยภาพการผลิตใหมมี าตรฐาน
และการสรางแบรนดมาตรฐานผาทอของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1" จํานวนเงิน
345,800 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 150 คน
x 2 มื้อ x 50 บาท = 15,000 บาท/วัน
รวม 2 วัน 30,000 บาท

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการใหม

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมยอยที่ 1 การรวมกลุมคลัสเตอรผูผลิต
ผลิตภัณฑผาของกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1 งบประมาณ 1,139,200 บาท
1.1 จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การ
เสริมสรางองคความรูการรวมกลุมคลัสเตอร
ผาทอของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1"
จํานวนเงิน 763,400 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดืม่ จํานวน 200 คน
x 2 มื้อ x 50 บาท = 20,000 บาท/วัน
รวม 3 วัน 60,000 บาท
- คาอาหาร จํานวน 200 คน x 2 มื้อ x
250 บาท = 100,000 บาท/วัน รวม 3 วัน
300,000 บาท
- คาวิทยากร จํานวน 3 คน x 6 ชั่วโมง x
1,200 บาท = 21,600 บาท/วัน รวม 3 วัน
64,800 บาท
- คาที่พักวิทยากร จํานวน 3 คน x 1,200 บาท
= 3,600 บาท/วัน รวม 2 วัน 7,200 บาท
- คาที่พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
200 คน x 600 บาท = 120,000 บาท/วัน
รวม 2 วัน 240,000 บาท
- คาเดินทางสําหรับผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 200 คน x 300 บาท = 60,000 บาท/วัน
รวม 1 วัน 60,000 บาท
- คาเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) จํานวน 3 คน
x 2,900 บาท = 8,700 บาท/วัน รวม 2 วัน
17,400 บาท
- คาเอกสารและเบ็ดเตล็ด จํานวน 200 คน
x 70 บาท = 14,000 บาท/วัน รวม 1 วัน
14,000 บาท
1.2 จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
"การพัฒนาศักยภาพการผลิตใหมมี าตรฐาน
และการสรางแบรนดมาตรฐานผาทอของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1" จํานวนเงิน
345,800 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดืม่ จํานวน 150 คน
x 2 มื้อ x 50 บาท = 15,000 บาท/วัน
รวม 2 วัน 30,000 บาท

/- คาอาหารกลางวัน...
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- คาอาหารกลางวัน จํานวน 150 คน x 1 มื้อ
x 500 บาท = 75,000 บาท/วัน รวม 2 วัน
15๐,000 บาท
- คาวิทยากร (เอกชน) จํานวน 2 คน x 6 ชั่วโมง
x 1,200 บาท = 14,400 บาท/วัน รวม 2 วัน
28,800 บาท
- คาที่พักวิทยากร จํานวน 2 คน x 1,200 บาท
= 2,400 บาท/วัน รวม 1 วัน 2,400 บาท
- คาที่พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
150 คน x 750 บาท = 112,500 บาท/วัน
รวม 1 วัน 112,500 บาท
- คาเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) จํานวน 2 คน
x 2,900 บาท = 5,800 บาท/วัน รวม 2 วัน
11,600 บาท
- คาเอกสารและเบ็ดเตล็ด จํานวน 150 คน
x 70 บาท = 10,500 บาท/วัน รวม 1 วัน
10,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการใหม
- คาอาหาร จํานวน 150 คน x 1 มื้อ x
400 บาท = 60,000 บาท/วัน รวม 2 วัน
120,000 บาท
- คาวิทยากร (เอกชน) จํานวน 2 คน x 6 ชั่วโมง
x 1,200 บาท = 14,400 บาท/วัน รวม 2 วัน
28,800 บาท
- คาที่พักวิทยากร จํานวน 2 คน x 1,200 บาท
= 2,400 บาท/วัน รวม 1 วัน 2,400 บาท
- คาที่พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
150 คน x 600 บาท = 90,000 บาท/วัน รวม
1 วัน 90,000 บาท
- คาเดินทางสําหรับผูเ ขารวมกิจกรรม จํานวน
150 คน x 300 บาท = 45,000 บาท/วัน
รวม 1 วัน 45,000 บาท
- คาเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) จํานวน 2 คน
x 2,900 บาท = 5,800 บาท/วัน รวม 2 วัน
11,600 บาท
- คาเอกสารและเบ็ดเตล็ด จํานวน 150 คน
x 70 บาท = 10,500 บาท/วัน รวม 1 วัน
10,500 บาท
- คาวัสดุอุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติใน
การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ เพิ่มมูลคา
ใหกับผลิตภัณฑผาทอ ฯลฯ จํานวน 150 คน
x 50 บาท = 7,500 บาท

งบประมาณ
(บาท)

กิจกรรมยอยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑผา 3,258,200 กิจกรรมยอยที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑผา 3,258,200
ทอของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
ทอของกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
(ดําเนินการจางเหมา)
(ดําเนินการจางเหมา)
2.1 จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การ
2.1 จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาทอของกลุม จังหวัด
"การเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑผาทอของกลุม
ภาคเหนือตอนลาง 1 ดวยเทคโนโลยีและ
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ดวยเทคโนโลยี
นวัตกรรม" จํานวนเงิน 950,200 บาท
และนวัตกรรม" จํานวนเงิน 950,200 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 150 คน
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 150 คน
x 2 มื้อ x 50 บาท = 15,000 บาท/วัน
x 2 มื้อ x 50 บาท = 15,000 บาท/วัน
รวม 4 วัน ๖๐,000 บาท
รวม 4 วัน 60,000 บาท
- คาอาหาร (ครบทุกมื้อ) จํานวน 150 คน x
- คาอาหาร จํานวน 150 คน x 2 มื้อ x
1 วัน (3 มื้อ) x 700 บาท = 105,000 บาท/วัน
350 บาท = 105,000 บาท/วัน รวม 3 วัน
รวม 3 วัน ๓๑๕,000 บาท
315,000 บาท
- คาอาหาร (ไมครบทุกมื้อ) จํานวน 150 คน
- คาอาหาร จํานวน 150 คน x 1 มื้อ x
x 1 มื้อ x 500 บาท = 75,000 บาท/วัน
400 บาท = 60,000 บาท/วัน รวม 1 วัน
รวม 1 วัน 75,000 บาท
60,000 บาท

/- คาวิทยากร...
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งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการใหม

งบประมาณ
(บาท)

- คาวิทยากร (เอกชน) จํานวน 3 คน x 6
ชั่วโมง x 1,200 บาท = 21,600 บาท/วัน
รวม 4 วัน 86,400 บาท
- คาที่พักวิทยากร จํานวน 3 คน x 1,200 บาท
= 3,600 บาท/วัน รวม 3 วัน 10,800 บาท
- คาที่พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
150 คน x 600 บาท = 90,000 บาท/วัน
รวม 3 วัน 270,000 บาท
- คาเดินทางสําหรับผูเขารวมกิจกรรม (ไป-กลับ)
จํานวน 150คน x 300 บาท = 45,000 บาท/วัน
รวม 1 วัน 45,000 บาท
- คาเดินทางวิทยากร (ไป - กลับ) จํานวน 3 คน
x 2,900 บาท = 8,700 บาท/วัน รวม 2 วัน
17,400 บาท
- คาเอกสารและเบ็ดเตล็ด จํานวน 150 คน
x 70 บาท = 10,500 บาท
- คาวัสดุอุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติในการ
ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิม่ มูลคาใหกับ
ผลิตภัณฑผาทอ ฯลฯ จํานวน 150 คน x
480 บาท = 72,000 บาท
- คาวัสดุอื่น ๆ 3,100 บาท
กิจกรรมยอยที่ 3 การสรางนักออกแบบ
1,923,000 กิจกรรมยอยที่ 3 การสรางนักออกแบบ
1,923,000
ผลิตภัณฑผา (Young Designer) ของกลุม
ผลิตภัณฑผา (Young Designer) ของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 เพื่อเพิ่มมูลคาผา
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 เพื่อเพิ่มมูลคา
ทอสูตลาด (ดําเนินการจางเหมา)
ผาทอสูตลาด (ดําเนินการจางเหมา)
3.1 จัดกิจกรรม "การพัฒนานักออกแบบ
3.1 จัดกิจกรรม "การพัฒนานักออกแบบ
ผลิตภัณฑผา (Young Designer)ของกลุม
ผลิตภัณฑผา (Young Designer) ของกลุม
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 เพื่อเพิ่มมูลคาผา
จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 เพื่อเพิ่มมูลคาผา
ทอสูต ลาดสากล" จํานวนเงิน 450,300 บาท
ทอสูต ลาดสากล" จํานวนเงิน 450,300 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 50
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 50 คน
คน x 2 มื้อ x 50 บาท = 5,000 บาท/วัน
x 2 มื้อ x 50 บาท = 5,000 บาท/วัน รวม
รวม 4 วัน ๒๐,000 บาท
4 วัน 20,000 บาท
- คาอาหาร (ครบทุกมื้อ) จํานวน 50 คน x
- คาอาหาร จํานวน 50 คน x 2 มื้อ x 350 บาท
1 วัน (3 มื้อ) x 700 บาท = 35,000 บาท/
= 35,000 บาท/วัน รวม 3 วัน 105,000 บาท
วัน รวม 3 วัน ๑๐๕,000 บาท
- คาอาหาร จํานวน 50 คน x 1 มื้อ x 400 บาท
- คาอาหาร (ไมครบทุกมื้อ) จํานวน 50 คน
= 20,000 บาท/วัน รวม 1 วัน 20,000 บาท
x 1 มื้อ x 500 บาท = 25,000 บาท/วัน รวม
- คาวิทยากร (เอกชน) จํานวน 3 คน x 6 ชั่วโมง
1 วัน 25,000 บาท
x 1,200 บาท = 21,600 บาท/วัน รวม 4 วัน
- คาวิทยากร (เอกชน) จํานวน 3 คน x 6
86,400 บาท
ชั่วโมง x 1,200 บาท = 21,600 บาท/วัน
รวม 4 วัน ๘๖,๔00 บาท

- คาวิทยากร (เอกชน) จํานวน 3 คน x 6 ชั่วโมง
x 1,200 บาท = 21,600 บาท/วัน รวม 4 วัน
๘๖,๔00 บาท
- คาที่พักวิทยากร จํานวน 3 คน x 1,200บาท
= 3,600 บาท/วัน รวม 3 วัน ๑๐,๘00 บาท
- คาที่พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
150 คน x 750 บาท = 112,500 บาท/วัน
รวม 3 วัน ๓๓๗,500 บาท
- คาเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) จํานวน 3 คน
x 2,900 บาท = 8,700 บาท/วัน รวม 2 วัน
๑๗,๔00 บาท
- คาเอกสารและเบ็ดเตล็ด จํานวน 150 คน
x 70 บาท = 10,500 บาท
- คาวัสดุอุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติใน
การ ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคา
ใหกับผลิตภัณฑผาทอ ฯลฯ จํานวน 150 คน
x 230 บาท = 34,500 บาท
- คาวัสดุอื่น ๆ 3,100 บาท

/คาที่พักวิทยากร...

-18โครงการ/กิจกรรม/รายการเดิม
- คาที่พักวิทยากร จํานวน 3 คน x 1,200 บาท
= 3,600 บาท/วัน รวม 3 วัน ๑๐,๘00 บาท
- คาที่พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
50 คน x 750 บาท = 37,500 บาท/วัน รวม
3 วัน ๑๑๒,๕00 บาท
- คาเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) จํานวน 3
คน x 2,900 บาท = 8,700 บาท/วัน รวม 2
วัน ๑๗,๔00 บาท
- คาเอกสารและเบ็ดเตล็ด จํานวน 50 คน
x 70 บาท = 3,500 บาท
- คาวัสดุอุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติใน
การออกแบบผลิตภัณฑผาทอ ฯลฯ จํานวน
50 คน x 1,350 บาท = 67,500 บาท
- คาวัสดุอื่น ๆ 2,200 บาท

กิจกรรมยอยที่ 4 การแสดงและจําหนาย
สินคาและผลิตภัณฑผาทอของกลุม จังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 จํานวน 2 ครั้ง
(ดําเนินการจางเหมา)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ/กิจกรรม/รายการใหม

งบประมาณ
(บาท)

- คาที่พักวิทยากร จํานวน 3 คน x 1,200 บาท
= 3,600 บาท/วัน รวม 3 วัน 10,800 บาท
- คาที่พักสําหรับผูเขารวมกิจกรรม จํานวน
50 คน x 600 บาท = 30,000 บาท/วัน รวม
3 วัน 90,000 บาท
- คาเดินทางสําหรับผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน 50 คน x 300 บาท = 15,000
บาท/วัน รวม 1 วัน 15,000 บาท
- คาเดินทางวิทยากร (ไป-กลับ) จํานวน 3 คน
x 2,900 บาท = 8,700 บาท/วัน รวม 2 วัน
17,400 บาท
- คาเอกสารและเบ็ดเตล็ด จํานวน 50 คน
x 70 บาท = 3,500 บาท
- คาวัสดุอุปกรณสําหรับการฝกปฏิบัติใน
การออกแบบผลิตภัณฑผาทอ ฯลฯ จํานวน
50 คน x 16,000 บาท = 80,000 บาท
- คาวัสดุอื่น ๆ 2,200 บาท
4,495,000 กิจกรรมยอยที่ 4 การแสดงและจําหนาย 4,495,000
สินคาและผลิตภัณฑผาทอของกลุม จังหวัด
ภาคเหนือตอนลาง 1 จํานวน ๒ ครั้ง
(ดําเนินการจางเหมา)

เหตุผลและความจําเปน
(1) ขอเปลี่ยนแปลงวิธีดําเนินการกิจกรรมยอยที่ 1 การรวมกลุมคลัสเตอรผูผลิต
ผลิตภัณฑผาฯ วงเงิน 1,139,200 บาท จากดําเนินการจางเหมา เปนดําเนินการเอง
เพื่อความคลองตัวในการดําเนินการตามระเบียบราชการ และเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ
(2) ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประมาณการราคาแนบทาย ที่ไมมีผลกระทบ
ตอวัตถุประสงคในกิจกรรมยอยที่ 1, 2 และ 3
ฝายเลขานุการ :

ไดตรวจสอบแลว การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกลาว เปนไปตาม
หลักเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีผลกระทบ
ตอกลุมเปาหมาย วัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณ ที่ ก.บ.ภ. กําหนด จึงขอเสนอที่ประชุมใหความเห็นชอบ
การเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดโครงการดั งกล าว และฝ ายเลขานุ การจะดํ าเนินการแจ ง การ
เปลี่ยนแปลงไปยัง อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ เพื่อทราบตอไป

มติที่ประชุม :

เห็นชอบใหเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินการกิจกรรมยอยที่ 1 จากวิธีจางเหมา
เปนการดําเนินการเองและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดประมาณการราคาแนบทาย
ที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงคของกิจกรรมยอยที่ 1 (1.1), (1.2) กิจกรรมยอยที่ 2 (2.1)
และ กิจกรรมยอยที่ 3 (3.1) ตามที่จังหวัดพิษณุโลกเสนอ
/5.2.2 จังหวัดตาก...

-195.2.2 จังหวัดตาก มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ ตก 0017.2/๑๘๙๗ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ
2564 แจงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการปรับปรุงโครงขายคมนาคมและระบบโลจิสติกส
เชื่อมโยงสูภูมิภาค กิจกรรมบูรณะโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวางภาค ทางหลวง
หมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แมละเมา - ตาก ภายใตแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณ 30,000,000 บาท แขวงทางหลวงตากที่ 1
เปนหนวยดําเนินการ โดยขอเพิ่มหนวยดําเนินการ ดังนี้
งบประมาณ/
บาท
โครงการปรับปรุงโครงขายคมนาคมและระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงสู
ภูมิภาค
กิจกรรมบูรณะโครงขายทางหลวงเชื่อมโยงระหวาง 30,000,000
ภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0201
ตอน แมละเมา - ตาก
หนวยดําเนินการ
แขวงทางหลวงตากที่ 1
โครงการ/กิจกรรม/รายการเดิม

งบประมาณ/
บาท
โครงการปรับปรุงโครงขายคมนาคมและระบบโลจิสติกส
เชื่อมโยงสูภูมิภาค
กิจกรรมบูรณะโครงขายทางหลวงเชื่อมโยง
30,000,000
ระหวางภาค ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน
ควบคุม 0201 ตอน แมละเมา - ตาก
หนวยดําเนินการ
1. แขวงทางหลวงตากที่ 1
2. สํานักงานทางหลวงที่ 4
โครงการ/กิจกรรม/รายการใหม

เหตุผลและความจําเปน
เนื่องจากแขวงทางหลวงตากที่ 1 เปนหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน
ทางหลวงที่ 4 เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนอยางมีประสิทธิภาพ และมีความคลองตัว
จึงขอใหสํานักทางหลวงที่ 4 เปนหนวยดําเนินการรวมเพิ่มเติม
ฝายเลขานุการ :

มติที่ประชุม :

ไดตรวจสอบแลว การขอเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการดังกลาว ตามหลักเกณฑ
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัด
และกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย เปนการเปลี่ยนแปลงที่ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงค
ของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
ที่ ก.บ.ภ. กําหนด จึงขอเสนอที่ประชุมใหความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหนวยดําเนินการ
ดังกลาว และฝายเลขานุการจะดําเนินแจงการเปลี่ยนแปลงไปยัง อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ เพื่อทราบตอไป
เห็นชอบ ใหสํานักงานทางหลวงที่ 4 เปนหนวยดําเนินการรวมเพิ่มเติม
5.3 ขอยกเลิ ก โครงการ/กิ จ กรรม ภายใต แผนปฏิ บั ติ ร าชการกลุ ม จั งหวั ด ฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ฝายเลขานุการ :

5.3.1 จังหวัดอุตรดิตถ มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ อต 0017.2/14797 ลงวันที่
29 ธันวาคม 2563 แจงขอยกเลิกการดําเนินโครงการปรับปรุงโครงขายคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงสูภูมิภาค กิจกรรมพัฒนาเสนทางคมนาคม เชื่อมโยง สปป.ลาว
ในพื้นที่ตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก ตอน บริเวณดานภูดู – แนวเขตแดน สปป.ลาว
ระหว า ง กม. 4+525 – กม. 5+616 ระยะทาง 1.091 กิ โ ลเมตร งบประมาณ
49,800,000 บาท แขวงทางหลวงอุ ต รดิ ต ถ ที่ 2 เป น หน ว ยดํ า เนิ น การ เนื่ องจาก
กระบวนการขออนุญาตใหเขาใชประโยชนในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติไมสามารถไดรับ
อนุมัติใหใชพื้นที่และกอหนี้ผูกพันไดทันภายในเดือนมีนาคม 2564
/มติที่ประชุม...

-20มติที่ประชุม :

เห็นชอบ ใหยกเลิกการดําเนินโครงการปรับปรุงโครงขายคมนาคมและระบบ
โลจิสติกสเชื่อมโยงสูภูมิภ าค กิจ กรรมพัฒนาเสนทางคมนาคม เชื่อมโยง สปป.ลาว
ในพื้นที่ตําบลมวงเจ็ดตน อําเภอบานโคก ตอน บริเวณดานภูดู – แนวเขตแดน สปป.ลาว
ระหว า ง กม. 4+525 – กม. 5+616 ระยะทาง 1.091 กิ โ ลเมตร งบประมาณ
49,800,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 เปนหนวยดําเนินการ

ฝายเลขานุการ :

5.3.2 จังหวัดพิษณุโลก มีหนังสือ ที่ พล 0017.2/- ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2563 แจงขอยกเลิกการดําเนินโครงการสงเสริมศักยภาพการคาการลงทุนและนวัตกรรม
กิ จ กรรมส งเสริ มการค าการลงทุ น และสร างความสั มพั นธ กั บ กลุ มประเทศอาเซี ย น+3
งบประมาณ 4,905,700 บาท สํานักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก เปนหนวยดําเนินการ
เนื่ องจาก เป น กิ จ กรรมที่ เ ป น การเชิ ญ ภาครั ฐ และเอกชนของประเทศเพื่ อ นบ า น
(เมียนมาร และ สปป.ลาว) เขารวมกิจกรรม ซึ่งสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
Covid – 19 คอนขางรุนแรงขึ้น ซึ่งภาครัฐยังคงมีมาตรการปองกันและยับยั้งอยางตอเนื่อง

มติที่ประชุม :

เห็น ชอบ ใหย กเลิกการดํา เนิน โครงการสงเสริมศักยภาพการคา การลงทุน
และนวัตกรรม กิจกรรมสงเสริมการคาการลงทุนและสรางความสัมพันธกับกลุมประเทศ
อาเซียน + 3 งบประมาณ 4,905,700 บาท สํานักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก เปน
หนวยดําเนินการ

ฝายเลขานุการ :

5.3.3 จังหวัดอุตรดิตถ มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ อต 0017.2/862 ลงวันที่
22 มกราคม 2564 แจงขอยกเลิกการดําเนินโครงการเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและมรดกโลก กิจกรรมเชื่อมโยงและพัฒนาการทองเที่ยว 3 จังหวัด 3 วิถี
งบประมาณ 12,608,700 บาท สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ เปนหนวยดําเนินการหลัก
ร ว มกั บ สํ า นั กงานพั ฒ นาชุมชนจังหวัดสุโ ขทัย และสํานักงานพัฒ นาชุมชนจัง หวัดตาก
เนื่ องจาก กิ จกรรมด านการพั ฒนาสิ่ งอํ านวยความสะดวกในแหล งทองเที่ยวชุมชน
ตนแบบบานนาตนจั่น ตําบลบานตึก อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดําเนินการ
ในพื้นที่ของกรมปาไม ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนในการขออนุญาตใชพื้นที่ ตองใชระยะเวลา
ในการดํ า เนิ น งานอย า งน อ ย 120 วั น ทํ า ให ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การให แ ล ว เสร็ จ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดทัน และกิจกรรม การบริหารจัดการการทองเที่ยว
โดยชุมชน เปนการฝกอบรมและศึกษาดูงานในพื้นที่ตางจังหวัด (อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
และอําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย) ซึ่งมีความเสี่ยงตอการแพรระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัส Covid – 19 สงผลใหโครงการไมบรรลุตามเปาหมายแลวัตถุประสงคที่กําหนดไว
จึงจําเปนตองยกเลิกทั้งโครงการ

มติที่ประชุม :

เห็ น ชอบ ให ย กเลิ ก การดํ า เนิ น โครงการเชื่ อ มโยงการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
วัฒนธรรม ประวัติ ศาสตร และมรดกโลก กิ จกรรมเชื่อมโยงและพัฒนาการทองเที่ยว 3
จังหวัด 3 วิถี งบประมาณ 12,608,700 บาท สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ
เปนหนวยดําเนินการหลักรวมกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย และสํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
/5.4 การเสนอโครงการ...

-215.4 การเสนอโครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง/ทดแทน
โครงการที่ยกเลิก/มีเงินเหลือจาย จากการดําเนินโครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการ
กลุมจังหวัดฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ฝายเลขานุการ :

กลุ มจั งหวัดฯ ได รับแจงการขอเสนอโครงการ/กิจ กรรมเพิ่มเติม กรณีมีการโอน
เปลี่ยนแปลง/ทดแทนโครงการที่ยกเลิก/มีเงินเหลือจาย จากการดําเนินโครงการภายใต
แผนปฏิ บั ติ ร าชการกลุ ม จั ง หวั ด ฯ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 จากจั ง หวั ด
ในกลุมจังหวัดฯ จํานวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 67,314,400 บาท ดังนี้
5.4.1 จังหวัดอุตรดิตถ มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ อต 0017.2/14797 ลงวันที่
29 ธั น วาคม 2563 เสนอโครงการปรั บ ปรุ ง โครงข ายคมนาคมและระบบโลจิ ส ติ ก ส
เชื่อมโยงสูภูมิภาค กิจกรรม พัฒนาเสนทางคมนาคมไปจุดผานแดนถาวรภูดู
อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 นาไพร ม วงเจ็ ดต น ระหว าง กม.390+200 - กม.396+400 ระยะทาง 6.200 กิ โ ลเมตร
งบประมาณ 49,800,000 บาท แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 เปนหนวยดําเนินการ โดยขอใช
งบประมาณจากโครงการที่ขอยกเลิกในระเบียบวาระที่ 5.3.1 (รายละเอียดตามตาราง)

โครงการ/กิจกรรม/รายการ
เดิม

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม/รายการใหม

งบประมาณ

หมายเหตุ

ประเด็นการพัฒนาดานการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสง โลจิสติกสและระบบโซอุปทาน สูศูนยกลางอินโดจีนและภูมิภาค RCEP
โครงการปรับปรุงโครงขาย
คมนาคมและระบบโลจิสติกส
เชื่อมโยงสูภูมิภาค
กิจกรรมพัฒนาเสนทาง
คมนาคม เชื่อมโยง สปป.ลาว
ในพื้นที่ ตําบลมวงเจ็ดตน
อําเภอบานโคก ตอน บริเวณ
ดานภูดู – แนวเขตแดน สปป.
ลาว ระหวาง กม. 4+525 –
กม. 5+616 ระยะทาง
1.091 กิโลเมตร
หนวยดําเนินการ
แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2

ฝายเลขานุการ :

49,800,000 โครงการปรับปรุงโครงขายคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกสเชื่อมโยงสูภูมิภาค
กิจกรรมพัฒนาเสนทางคมนาคมไปจุดผาน
แดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัด
อุตรดิตถ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอน
ควบคุม 0503 นาไพร - มวงเจ็ดตน
ระหวาง กม.390+200 - กม.
396+400 ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร
หนวยดําเนินการ
๑. แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2
๒. สํานักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)

49,800,000 เนื่องจากรายการ
เดิมยังไมไดรับ
อนุญาตใหใชพื้นที่
จากกรมปาไม
สงผลใหไม
สามารถลงนามได
ทันภายในเดือน
มีนาคม 2564
จึงขอเปลี่ยนชวง
สายทาง
ดําเนินการที่มี
ความพรอมกวา
สายทางเดิม

ไดตรวจสอบแลว เอกสารประกอบการเสนอโครงการประกอบดวยแบบเสนอโครงการ
แบบยอ (Project Brief) แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการ แบบจําแนกงบประมาณ และ
แบบรูปรายการ ปร.4,ปร.5 มีความเรียบรอยครบถวน โดยลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่
เสนอเพิ่มเติมยังคงอยูภายใตผลผลิตประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดฯ เดิมที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ขอใหแขวงทางหลวงอุ ตรดิตถที่ 2 นําเสนอโครงการดังกลาว พรอมทั้งยืนยั นความ
พรอมของโครงการและพื้นที่ดําเนินการ วาเมื่อไดรับอนุมัติแลวจะสามารถดําเนินการไดทันที
/ผูแทนจังหวัด...

-22ผูแทนจังหวัด
อุตรดิตถ

โครงการนี้เปนถนนเสนเดียวกันเพียงแตเปลี่ยนชวงกิโลเมตรจากเดิมที่อยูในเขตปา
ที ่ย ัง ดํ า เนิ น การขออนุ ญ าตไม แ ล ว เสร็ จ ให เ ข า มาในเขตทางของกรมทางหลวง
ดําเนินการโดยแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 รวมกับสํานักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)
ซึ่งทางแขวงทางหลวงอุต รดิต ถที่ 2 ขอยืน ยัน วาชวงสายทางที่ขออนุมัติอยูในเขตทาง
เมื่อไดรับอนุมัติโครงการแลวสามารถดําเนินการไดทันที

ฝายเลขานุการ :

กรณี ดั งกล าว ตามหลั กเกณฑ การเปลี่ ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด และการใชเงินเหลือจาย
เปนการดําเนินการที่มีผลกระทบตอวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม หรือรายการตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณที่ ก.บ.ภ. กําหนด เพื่อประโยชนโดยรวม
ของพื้นที่กลุมจังหวัดฯ ไมใหงบประมาณถูกพับไป จึงขอเสนอที่ประชุมใหความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกลาว และกลุมจังหวัดฯ จะจัดสงคําขอโอน
เปลี่ยนแปลงใหฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. พิจารณากลั่นกรองกอนเสนอขอความเห็นชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค ตอไป

มติที่ประชุม :

เห็นชอบ การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทดแทนโครงการที่ยกเลิก
โดยใหเพิ่มโครงการปรับปรุงโครงขายคมนาคมและระบบโลจิสติกส เชื่อมโยงสูภูมิภาค
กิจกรรม พัฒนาเสนทางคมนาคมไปจุดผานแดนถาวรภูดู อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ
ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุ ม 0503 นาไพร - ม วงเจ็ ดต น ระหว าง กม.
390+200 - กม.396+400 ระยะทาง 6.200 กิโลเมตร งบประมาณ 49,800,000 บาท
โดยแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 2 และสํานักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก) เปนหนวยดําเนินการ
ในแผนปฏิบัติราชการกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อเสนอให อ.ก.บ.ภ. พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
5.4.2 จังหวัดพิษณุโลก มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ พล 0017.2/- ลงวันที่ ๒๘
มกราคม 2564 เสนอโครงการเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและ
มรดกโลก กิจกรรมงานอํานวยความปลอดภัยเพื่อปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวง
หมายเลข 12 ตอน วั งทอง – เข็กนอย งบประมาณ 17,514,400 บาท แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) และสํานักทางหลวงที่ ๕ (พิ ษณุโลก) เป นหนวยดําเนินการ โดยขอใช
งบประมาณจากโครงการที่ขอยกเลิกในระเบียบวาระที่ 5.3.2 และ 5.3.3

โครงการ/กิจกรรม/รายการเดิม
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการใหม
งบประมาณ
หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน บนฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนยกลางการ
ทองเทีย่ วการบริการบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและมรดกโลก
1.โครงการสงเสริมศักยภาพการคา
4,905,700 โครงการเชื่อมโยงการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
17,514,400
การลงทุนและนวัตกรรม
วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและมรดกโลก
กิจกรรมสงเสริมการคาการลงทุนและ
กิจกรรมงานอํานวยความปลอดภัยเพือ่ ปองกันและ
สรางความสัมพันธกบั กลุมประเทศ
แกไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 12
อาเซียน + 3
ตอน วังทอง - เข็กนอย
หนวยดําเนินการ :
หนวยดําเนินการ :
สํานักงานพาณิชยจังหวัดพิษณุโลก
๑. แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
๒. สํานักงานทางหลวงที่ ๕ (พิษณุโลก)

/2. โครงการ...

-23โครงการ/กิจกรรม/รายการเดิม
งบประมาณ
โครงการ/กิจกรรม/รายการใหม
งบประมาณ
หมายเหตุ
ประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถการแขงขันดานเศรษฐกิจ การคาการลงทุน บนฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนยกลางการ
ทองเทีย่ วการบริการบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตรและมรดกโลก
2.โครงการเชื่อมโยงการทองเทีย่ ว
12,608,700
เชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร
และมรดกโลก
กิจกรรมเชื่อมโยงและพัฒนาการ
ทองเที่ยว 3 จังหวัด 3 วิถี
หนวยดําเนินการ : สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ
รวม
17,514,400
17,514,400

ฝายเลขานุการ :

ไดตรวจสอบแลวเปนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๕ โดยเสนอขอรั บงบประมาณดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ชว ง กม.
๒๗๓+๐๐๐-กม.๓๑๓+๐๐๐ วงเงิ น ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต ใ นครั้ ง นี้ ไ ด ข ยายพื้ น ที่
ดํ า เนิ น การเป น กม. ๒๕๙+๐๓๐-กม.๓๑๗+๐๔๔ วงเงิน ๑๗,๕๑๔,๔๐๐ บาท ทั้ง นี้
เอกสารประกอบการเสนอโครงการประกอบดวยแบบเสนอโครงการแบบยอ (Project Brief)
แบบฟอรมขอมูลพื้นฐานโครงการ แบบจําแนกงบประมาณ และแบบรูปรายการ ปร.4,
ปร.5 มีความเรียบรอยครบถวน โดยลักษณะโครงการ/กิจกรรมที่เสนอเพิ่มเติมยังคงอยู
ภายใตผลผลิตประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดฯ เดิมที่กําหนดไว ทั้งนี้ ขอใหแขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) นําเสนอโครงการดังกลาว พรอมทั้งยืนยันความพรอมของโครงการ
และพื้นที่ดําเนินการ วาเมื่อไดรับอนุมัติแลวจะสามารถดําเนินการไดทันที

ผูแทน
แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 2
(วังทอง)

เสนทางดังกลาวเปนเสนทางทองเที่ยวที่สามารถเดินทางไปอุทยานแหงชาติ
ภูหินรองกลา ทุงแสลงหลวงและอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ปจจุบันนักทองเที่ยว
ใชเสนทางนี้ทองเที่ยวเปนจํานวนมาก ซึ่งแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ไดดําเนินการ
ติดตั้งแบริเออร ซึ่งเปนอุปกรณอํานวยความปลอดภัย ปองกันไมใหรถเกิดอุบัติเหตุขามเลน
แตเนื่องจากชวงสายทางดังกลาว รวมทั้งบริเวณจุดกลับรถไมมีไฟฟาแสงสวาง แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งทางแขวงพิษณุโลกที่ 2
(วังทอง) มีความพรอมในแบบรูปรายการ ปร.4, ปร.5 เรียบรอยแลว พรอมดําเนินการไดทันที
เมื่อไดรับอนุมัติงบประมาณ
การเสนอโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติม กรณีมีการโอนเปลี่ยนแปลง/ทดแทนโครงการที่
ยกเลิกดังกล าว ตามหลั กเกณฑการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบั ติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด และการใช เ งิ น เหลื อ จ า ย
เปนการดํ าเนิ นการที่มีผลกระทบตอวั ตถุประสงคของโครงการ กิจกรรม หรื อรายการตาม
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ที่ ก.บ.ภ. กําหนด เพื่อประโยชนโดยรวม
ของพื้นที่กลุมจังหวัดฯ ไมใหงบประมาณถูกพับไป จึงขอเสนอที่ประชุมใหความเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกลาว และฝายเลขานุการจะดําเนินการจัดสง
คําขอโอนเปลี่ยนแปลงใหฝายเลขานุการ ก.บ.ภ. พิจารณากลั่นกรองกอนเสนอขอความเห็นชอบ
จากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กํากับดูแลภาค เพื่อพิจารณาตอไป

ฝายเลขานุการ :

/มติที่ประชุม...

