ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2563
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่
2/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลาง
จังหวัดพิษณุโลก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (ZOOM)
จานวน 15 หน้า ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ได้ส่งรายงานการประชุมให้ กระทรวงมหาดไทย หน่วยงาน
บูรณาการกลาง จังหวัดในกลุ่มจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว
ฝ่ายเลขานุการ : ฝ่ายเลขานุการพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีคณะกรรมการฯ ขอแก้ไข
แต่ประการใด จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ (รายละเอียด หน้า 1 - 15)
มติที่ประชุม ...............................................................................................................
................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
3.1 ติดตามความก้าวหน้าการดาเนินโครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
โครงการสร้ า งสรรค์ ก ารท่ อ งเที่ ย วและบริ ห ารมู ล ค่ า สู ง บนฐานนิ เ วศ และ
ประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลักศูนย์กลางการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน เชื่อมโยง
การท่ อ งเที่ ย วในกลุ่ ม จั งหวั ด ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง 1 กิ จ กรรมย่ อ ยการจั ด งาน
มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมพลังขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์
อย่างยั่งยืน (Zero Waste Expo) งบประมาณ 6,๘๗6,450 บาท
การดาเนินการ : สานักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะหน่วย
ดาเนินการ แจ้งรายงานผลการดาเนินการว่า ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว (รายละเอียด หน้า 16 - 17 )
ฝ่ายเลขานุการ : จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม ...............................................................................................................
................................................................................................................
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3.2 ติดตามผลการดาเนินการตามมติทปี่ ระชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2563
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
มติที่ประชุม (เดิม) : ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ประเด็นที่ 5.1.2 และ 5.1.3
มีมติให้กลุ่มจังหวัดฯ มีหนังสือหารือสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคเหนือ กรณี โครงการส่งเสริมและพัฒ นาคุณ ภาพสินค้า
เกษตรปลอดภั ย แปรรู ป และการตลาด (งบ Cluster) จ านวน
๒๑๐,๓๔๗,๘๐๐ บาท ที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ โครงการเดียวตาม
คาขอรับการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกกิจกรรมของโครงการ
เนื่ องจากได้ เสนอรายการบางส่ ว นเข้ า พ.ร.บ. โอนฯ จ านวน
๒๓,๖๗๖,๙๐๐ บาท (งบดาเนินงานประเภทฝึกอบรม/จัดงาน Event)
กิจกรรมในส่วนที่เหลือจะสามารถดาเนินการต่อตามหลักเกณฑ์และ
แนวทางที่ ก.บ.ภ. กาหนด ได้หรือไม่ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
(๑) กิจกรรมพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร จานวน ๒๗,๖๗๐,๙๐๐ บาท แบ่งเป็นงบ
ดาเนินงาน ๔,000,000 บาท (รายการค่าจ้างเหมาพัฒนาและผลิต
บรรจุ ภั ณ ฑ์ ต้ น แบบไม่ น้ อ ยกว่ า ๘ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ) และงบลงทุ น
๒๓,๖๗๐,๙๐๐ บาท (รายการก่อสร้างโรงงานต้นแบบผลิตภัณฑ์แปร
รูป ผลไม้แ บบครบวงจรจานวน ๓,๓๕๗๕,๐๐ บาท และครุภัณฑ์
สาหรับห้ องปฏิบัติการโรงงานต้นแบบผลิ ตภัณฑ์แปรรูปผลไม้แบบ
ครบวงจร จ านวน ๒๐,๓๑๓,๔๐๐ บาท) มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
อุตรดิตถ์เป็นหน่วยดาเนินการ
(๒) กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ผลไม้สดเพื่อการส่งออกและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันสินค้าและบริการ จานวน ๑๕๐,000,000
บาท มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา พิ ษณุ โลก เป็นหน่ วย
ดาเนินการ
การดาเนินการ : กลุ่มจังหวัดฯ ได้มี หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.6 (พล)/139
ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 หารือ สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมภาคเหนือ แล้ว
สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ มีหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๒๐/๐๓๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ได้ตอบ
ข้อหารือ ดังนี้
(๑) ตามหลั ก เกณฑ์ ข อง ก.บ.ภ. กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ สามารถ
ดาเนินการกิจกรรมที่เหลือบางส่วนของโครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพสิ นค้ าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และการตลาดได้ โดยต้ อง
เสนอขอความเห็ นชอบการโอนเปลี่ ยนแปลงโครงการจาก อ.ก.บ.ภ.
ที่กากับดูแลภาค เนื่องจากเป็นการดาเนินโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมซึ่งกระทบต่ อกลุ่ มเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ ของโครงการ
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อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวจัดทาขึ้นตามแนวทางห่วงโซ่คุณค่าที่มี
ความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง การดาเนินการ
เฉพาะบางกิ จ กรรมมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะไม่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายรวมของโครงการ
(๒) กิ จกรรมของโครงการที่ เหลื อ ๒ กิ จกรรม ประกอบด้ วย
กิ จกรรมหลั กการจั ดตั้ งศู นย์ ผลไม้ สดเพื่ อการส่ งออกและสร้ างขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น สิ น ค้ า และบริ ก าร งบประมาณ
๑๕๐,000,000 บาท และกิจกรรมหลัก การพัฒนาความรู้การบริหาร
จัดการและสร้างเครือข่ายเกษตรกรงบประมาณ ๒๗,๖๗๐,๙๐๐ บาท
เป็นกิจกรรมที่เป็นงบลงทุนที่เกี่ยวกับการก่อสร้างควรมีการกาหนด
รูปแบบการบริหารจั ดการหลั กเกณฑ์ การใช้ ประโยชน์ และการดู แล
บารุงรักษาให้ชัดเจนเพื่อให้ผลการดาเนินงานของโครงการมีความยั่งยืน
(รายละเอียดหน้า 18 - 25)
ฝ่ายเลขานุการ : จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม ................................................................................................................
................................................................................................................
3.3 ติดตามความพร้อมการโอนทรัพย์สินที่ได้จากการใช้งบประมาณของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จากมติทกี่ ารประชุม ก.บ.ก.
ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563
3.3.1 จังหวัดเพชรบู รณ์ เสนอขอรับโอนทรัพย์สิน โครงการก่อสร้ างศูนย์ท่องเที่ยว
วัฒนธรรมสู่ประตูล้านช้างหลวงพระบาง ตาบลหล่มเก่า อาเภอหล่มเก่า จังหวัด
เพชรบู รณ์ งบประมาณ 29,632,600 บาท ส านั กงานวั ฒ นธรรมจั งหวั ด
เพชรบูรณ์เป็นหน่วยดาเนินการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 1 รายการ โดยเทศบาลตาบลหล่มเก่าเป็นผู้รับโอน
ข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 1617
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 (หน้าที่ 98 - 102 )
- ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 (หน้าที่ 103 - 105)
- ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่ วยการบริหารราชการส่ วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (หน้าที่ 106 - 107 )
มติที่ประชุม (เดิม) : การรับโอนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีมีการ
ผูกพันเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณดูแลและบารุงรักษาทรัพย์สิ น
ดังกล่าว ซึ่งส่งผลต่อการใช้จ่ายงบประมาณขององค์ กรปกครอง
ส่ วน ท้ องถิ่ น จึ งต้ องให้ สภ าท้ องถิ่ น ให้ คว าม เห็ น ช อ บ
/ตามแนวทาง…
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ตามแนวทางการตอบข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังนั้น มติที่ประชุม
จึงให้เทศบาลตาบลหล่มเก่าดาเนินการขอความเห็นชอบการรับ
โอนทรัพย์สินผ่านมติของสภาเทศบาล และเสนอเรื่องขอรับโอน
ทรัพย์สินพร้อมมติสภาฯ เพื่อนาเข้าพิจารณา ในการประชุม ก.บ.ก.
(รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 14)
การดาเนินการ : จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ พช 0017.2/6808
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แจ้งมติผลการประชุมสภาเทศบาล
ต าบลสมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 2 เมื่ อ วั น ที่ 5 พฤษภาคม 2563
โดยมติที่ประชุมได้ ให้ ความเห็ นชอบการรับโอนทรัพย์สิ นจาก
โครงการก่อสร้างศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมสู่ประตูล้านช้าง หลวง
พระบาง ต าบลหล่ ม เก่ า อ าเภอหล่ ม เก่ า จั งหวั ด เพชรบู ร ณ์
งบประมาณ 29,632,600 บาท (รายละเอียดหน้าที่ 26 - 51)
ฝ่ายเลขานุการ : ในกรณี นี้ขอให้จังหวัดเพชรบู รณ์ยืนยันว่าได้ตรวจสอบมติของสภา
เทศบาลตาบลหล่มเก่า เรื่องการรับโอนทรัพย์สินจากโครงการฯ จาก
กลุ่มจังหวัดฯ ได้ดาเนินดาเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว
จังหวัดเพชรบูรณ์ ...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
มติที่ประชุม ...............................................................................................................
................................................................................................................
3.3.2 จังหวัดตากเสนอขอรับโอนทรัพย์สิน โครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการเกษตร
แบบบูรณาการ กิจกรรม ก่อสร้างโรงงานผสมอาหารสัตว์พร้อมไซโล งบประมาณ
32,000,000 บาท สานักงานสหกรณ์ จังหวัดตากเป็นหน่วยดาเนินการ ซึ่งใช้
งบประมาณของ กลุ่มจังหวัดฯ โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับ เศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จานวน 33 รายการ โดย 1) สิ่ งก่อสร้าง ส านั กงานจังหวัดตาก
เป็นผู้รับโอน 2) ครุภัณฑ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เป็นผู้รับโอน
มติ ที่ประชุม (เดิม) : ให้ จังหวัดตากพิจารณาความเหมาะสมของหน่วยงานรับโอน
และจัดทารายละเอียดเหตุผ ล รวมทั้งแผนการบริห ารจัดการ
ตามระเบี ย บ/กฎหมายที่ เกี่ย วข้ อง แล้ ว จึ งเสนอรายละเอี ย ด
ทั้งหมด เพื่อขอรับโอนทรัพย์สินฯ ในการประชุม ก.บ.ก. ครั้งต่อไป
(รายงานการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ 2/2563 หน้าที่ 15)
การดาเนินการ :

จั ง หวั ด ตากได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ และ
ส านั กงานสหกรณ์ จั งหวัด ตากในฐานะหน่ วยด าเนิน โครงการ
เพื่อชี้แจงเหตุผลการตั้งโอนทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างตามโครงการ/
กิจกรรมดังกล่ าว ให้ ส านักงานสหกรณ์ พิ จารณาเป็ นผู้ รับโอน
(รายละเอียดหน้าที่ 52 - 59 )
/จึงขอที.่ ..
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ฝ่ายเลขานุการ : จึ ง ขอที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เร่ ง รั ด การด าเนิ น การของจั ง หวั ด ตาก
ทั้งนี้หน่วยดาเนินการในฐานะผู้ขอรับงบประมาณ ต้องเป็นหน่วย
รับโอนทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินโครงการเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หากปล่อยโรงงานทิ้งร้างจะถือเป็น
ความรับผิดชอบของหน่วยดาเนินการ และขอให้จังหวัดตากแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็ จจริ งเพื่ อหาผู้ รั บผิ ดชอบความ
เสียหายต่องบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ ที่เกิดขึ้นต่อไป
มติที่ประชุม ...............................................................................................................
................................................................................................................

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 ติดตามผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

งบดาเนินงาน
/จ่ายอื่น
25,368,000

หน่วยดาเนินการ

ผลดาเนินการ

งบลงทุน

รวม

56,588,000

81,956,000

กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยาง แยก
ทล.11-บ้านหลักร้อย ตาบลนายาง
อาเภอพิชยั จังหวัดอุตรดิตถ์

12,570,000

12,570,000 แขวงทางหลวงชนบท
อุตรดิตถ์

ลงนามในสัญญาจ้าง 29 พ.ค.
63วงเงิน 12,550,000 บาท
(เหลือจ่าย 20,000 บาท)

กิจกรรม พัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลก
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

30,000,000

30,000,000 แขวงทางหลวงสุโขทัย

ลงนามในสัญญาจ้าง 15 พ.ค.
- 10 พ.ย. 63 วงเงิน
29,767,000 บาท
(เหลือจ่าย 233,000 บาท)

1 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และมรดกโลก

กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมนวัตวิถี กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1

12,868,000

12,868,000 สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพิษณุโลก

เสนอเข้า พ.ร.บ. โอนฯ
(เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19)

กิจกรรม มหกรรมแสดงและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

12,500,000

12,500,000 สานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดพิษณุโลก

เสนอเข้า พ.ร.บ. โอนฯ
(เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19)

14,018,000 อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย

ลงนามในสัญญาจ้าง 22 เม.ย.
63 - 22 ก.ค. 63 วงเงิน
6,300,000 บาท (เหลือจ่าย
7,718,000 บาท)

กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนรอบคู
เมืองชั้นใน อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง
จังหวัดสุโขทัย

14,018,000

/โครงการพัฒนา…
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. (บาท)
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการพัฒนาและยกระดับ
นวัตกรรมคุณภาพไม้ผลและพืช
เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง 1
กิจกรรม ส่งเสริมการเกษตรและ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร

งบดาเนินงาน
/จ่ายอื่น
39,481,300

9,441,300

กิจกรรม Thailand Banana World
& OTOP Indo-China Expo 2020

9,000,000

3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปร
รูป และการตลาด
กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
สินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และ
การตลาด

4 ศักยภาพการค้าการลงทุน ยกระดับ
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์

งบลงทุน

รวม

23,643,800

63,125,100

21,040,000

กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพและ
มาตรฐานการผลิต การแปรรูป และ
การตลาดสินค้าเกษตร เพื่อการส่งออก
ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

หน่วยดาเนินการ

23,643,800

ผลดาเนินการ

21,040,000 สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรภาคเหนือ
จังหวัดตาก

อยู่ระหว่างกาหนดราคากลาง

33,085,100 สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
พิษณุโลก

เสนอเข้า พ.ร.บ. โอนฯ
(เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19)

9,000,000 สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
พิษณุโลก

เสนอเข้า พ.ร.บ. โอนฯ
(เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19)

35,517,400 174,830,400 210,347,800

35,517,400

174,830,400

210,347,800 สานักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด
พิษณุโลก

เสนอเข้า พ.ร.บ. โอนฯ
(เนื่องจากสถานการณ์
COVID-19) 32,676,900 บาท
อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ
177,670,900 บาท

65,000,000

65,000,000

กิจกรรม ก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ
ทางหลวงหมายเลข 126 ตอนถนนวง
แหวนรอบเมืองรอบเมืองพิษณุโลก
ด้านทิศเหนือ กม.1+070

35,000,000

35,000,000 แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 1 และ
สานักงานทางหลวงที่ 5

ยกเลิกการประกวดราคาครั้ง
ที่ 1 อยู่ระหว่างประกวด
ราคาครั้งที่ 2 ในขั้นตอน
เผยแพร่ร่างประกาศเชิญชวน

กิจกรรม ขยายช่องจราจรและทาง
เท้า ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน
พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ กม. 226+500 กม. 228+796

30,000,000

30,000,000 แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 1 และ
สานักงานทางหลวงที่ 5

ลงนามในสัญญาจ้าง 26 พ.ค.
63 – 22 พ.ย. 63 วงเงิน
28,990,000 บาท (เหลือจ่าย
1,010,000 บาท)

5 ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ
รวม

-

5,000,000

5,000,000

105,366,700 320,062,200 425,428,900

/ในกรณีโครงการ...
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ฝ่ายเลขานุการ : ในกรณีโครงการก่อสร้างอุโมงค์จุดกลับรถ ทางหลวงหมายเลข
126 ตอนถนนวงแหวนรอบเมื อ งรอบเมื อ งพิ ษ ณุ โลกด้ า น
ทิศเหนือ กม.1+070 งบประมาณ 35,000,000 บาท ที่แขวง
ทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 และสานักงานทางหลวงที่ 5 เป็นหน่วย
ดาเนินการ ได้มีผู้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองพิษณุโลก กรณีไม่เห็นด้วย
กับการดาเนินโครงการดังกล่ าว ซึ่งหั วหน้ากลุ่ มจังหวัดฯ ได้เข้า
ชี้แจงพร้อมยื่นเอกสารชี้แจงต่อศาลปกครองพิษณุโลกแล้ว ขณะนี้
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฯ หากมีความคืบหน้าประการใด
จะรายงานให้ที่ประชุม ก.บ.ก. ทราบในคราวต่อไป
จึงขอรายงานให้ ที่ ป ระชุ ม รับ ทราบ และกลุ่ ม จั งหวั ด ฯ จะได้
เร่งรัดการดาเนินการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามนโยบาย
ของรัฐบาลต่อไป
มติที่ประชุม ................................................................................................................
................................................................................................................
4.2 ผลการพิจารณางบประมาณประจาปี พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่ า ง 1 จากส านั ก งบประมาณ เพื่ อ เสนอบรรจุ เข้ า พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่ ม จั ง หวั ด ฯ เสนอขอรั บ การจั ด สรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564
โดยมติ ครม. เมื่ อ วั น ที่ 24 มี น าคม 2563 เห็ น ชอบงบประมาณตามค าขอฯ
จ านวน 430.1449 ลบ. เสนองบประมาณปรั บ ลดตามมติ ครม. เมื่ อ วั น ที่
15 เมษายน 2563 จ านวน 15.5471 ลบ. ยอดงบประมาณ คงเหลื อ
จานวน 414.5978 ลบ. ซึ่งสานักงบประมาณได้บรรจุรายการงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดฯ ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้ว (รายละเอียดหน้า 60 - 63 )
(หน่วย : ล้านบาท)

วงเงินงบประมาณตามมติ ครม. 24 มี.ค. 63
ประจา

ลงทุน

64.9382

365.2067

รวม

ยอดเสนอปรับลดตามมติ ครม. 15 เม.ย. 63
ประจา

430.1449 14.9846

ยอดงบประมาณคงเหลือ

ลงทุน

รวม

ร้อยละ

ประจา

ลงทุน

รวม

0.5625

15.5471

3.6144

49.9536

364.6442

414.5978

/ยอดรวมงบประมาณ…
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รายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
: ล้านบาท
วงเงินงบประมาณ
เสนอขอ
งบประมาณรวม
430.1449

ประจา
49.9536

ลงทุน
364.6442

รวม
414.5978

งบประมาณกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ส่วนที่ 1 + ค่าใช้จา่ ยบริหาร

248.1231

42.1236

193.6248

235.7484

งบประมาณกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ส่วนที่ 2

182.0218

7.8300

171.0194

178.8494

5.0000

5.0000

-

5.0000

243.1231

37.1236

193.6248

230.7484

1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บน
ฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเทีย่ วการบริการบนฐาน
นิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยาน
อุทยานแห่งชาติภู
แห่งชาติภูหินร่องกล้า
หินร่องกล้า
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและนวัตกรรม
กิจกรรมหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่เศรษฐกิจ
สานักงานพัฒนา
สร้างสรรค์มูลค่าสูง Product Champion กลุ่มจังหวัด ชุมชนจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1
พิษณุโลก
กิจกรรมหลัก ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นลายผ้า
สานักงาน
เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล อุตสาหกรรม
จังหวัดพิษณุโลก
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการค้าการลงทุนและสร้าง
สานักงานพาณิชย์
ความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน + 3
จังหวัดพิษณุโลก
2. โครงการพัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
สะอาด ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

87.6589

22.4415

57.7368

80.1783

57.7368

-

57.7368

57.7368

57.7368

-

57.7368

57.7368

29.9221
8.9605

22.4415
6.7204

-

22.4415
6.7204

14.4206

10.8154

-

10.8154

6.5410

4.9057

-

4.9057

63.5980

5.6325

56.0880

61.7205

กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยัง่ ยืน
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงฝาย เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้า
โครงการ
ฝายบ้านกง ตาบลกง อาเภอกงไกรลาศ จังหวัด
ชลประทานสุโขทัย
กิจกรรมหลัก ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สานักงาน
และป้องกันบรรเทาสาธารณภัยด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดในกลุ่ม
จังหวัด
3. โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่
ศูนย์กลางอินโดจีนและภูมภิ าค RCEP
กิจกรรมปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่ภูมภิ าค
กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางคมนาคม
แขวงทางหลวง
กิจกรรมย่อย พัฒนาเส้นทางคมนาคม เชื่อมโยง สปป.
อุตรดิตถ์ที่ 1
ลาว ในพื้นที่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก ตอน บริเวณด่าน
ภูดู่ - แนวเขตแดน สปป.ลาว ระหว่าง กม. 4+525 กม. 5+616 ระยะทาง 1.091 กม.
กิจกรรมหลัก บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่าง แขวงทางหลวงตาก
ภาค กิจกรรมย่อย ปรับปรุงผิวจราจรเดิมที่ชารุด
ที่ 1
เสียหาย จากผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เป็นผิวทางปอร์ต
แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน
ควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา-ตาก ระหว่าง กม.
49+256 - กม. 53+800 ระยะทาง 4.544 กม.

63.5980

5.6325

56.0880

61.7205

56.0880

-

56.0880

56.0880

7.5100

5.6325

-

5.6325

79.8000

-

79.8000

79.8000

79.8000
49.8000

-

79.8000
49.8000

79.8000
49.8000

30.0000

-

30.0000

30.0000

กลุ่ม
โครง
ชื่อโครงการ
หน่วยดาเนินการ
การ
ยอดรวมงบประมาณกลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (ส่วนที่ 1+ส่วน 2)

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
งบประมาณส่วนที่ 1 (ไม่รวมค่าใช้จา่ ยในการบริหาร)

ยอดงบประมาณคงเหลือ

/4. โครงการ…
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รายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
: ล้านบาท
กลุ่ม
โครง
ชื่อโครงการ
หน่วยดาเนินการ
การ
4. โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าและยกระดับสู่มาตรฐานระดับสากล

วงเงินงบประมาณ
เสนอขอ
งบประมาณรวม
12.0662

ประจา
9.0496

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปและ
การตลาด
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดสินค้า สานักงานพาณิชย์
เกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ ผลไม้คุณภาพ เกษตรแปรรูป จังหวัดตาก/
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 อุตรดิตถ์/
เพชรบูรณ์

12.0662

9.0496

-

12.0662

9.0496

-

9.0496

182.0218

7.8300

171.0194

178.8494

182.0218

7.8300

171.0194

178.8494

-

-

-

-

182.0218

7.8300

171.0194

178.8494

แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 2 (วัง
ทอง)

15.0000

-

15.0000

15.0000

สานักงานพัฒนา
ชุมชนอุตรดิตถ์/
ตาก/สุโขทัย
สานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดพิษณุโลก
โครงการ
ชลประทานสุโขทัย

13.3312

0.4802

12.1285

12.6087

9.7109

-

9.7109

9.7109

35.1800

-

35.1800

35.1800

สานักงานโยธาธิ
การและผังเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์

20.0000

-

20.0000

20.0000

สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด
สุโขทัย

9.7997

7.3498

-

7.3498

งบประมาณส่วนที่ 2
1. โครงการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บน
ฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการท่องเทีย่ วการบริการบนฐาน
นิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
1.1 กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างอาคารจอดรถเพื่อรองรับศูนย์
ประชุมนิทรรศการแสดงสินค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
2.1 กิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และ
มรดกโลก
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกเส้นทาง
คมนาคม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ROADWAY LIGHTING
9.00 M.(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL
POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH PRESSURE
SODIUM LAMPS 250 WATTS ,CUT-OFF (กรณีมีท่อ
ลอด), ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า, ในพื้นที่ ต.วังทอง ต.ชัย
นาม และ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
กิจกรรมหลัก เชื่อมโยงและพัฒนาการท่องเที่ยว 3
จังหวัด 3 วิถี
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทศั น์ริมน้าน่าน
กิจกรรมหลัก การปรับปรุงแหล่งน้า
ปรับปรุงอ่างเก็บน้าสรีดภงส์ พร้อมระบบส่งน้า ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.สุโขทัย เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยของอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยและชุมชนโดยรอบ และส่งน้าเพื่อ
การอุปโภค-บริโภค ส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานฯ
กิจกรรมหลัก ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเพื่อการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ชุมชนเมืองหล่มสัก ตั้งแต่ สี่แยก
น้าพุง ถึง สี่แยกสว่างโฮเต็ล อาเภอหล่มสัก จังหวัด
เพชรบูรณ์ท่องเที่ยว
กิจกรรมหลัก สืบสานอนุรักษ์ลายทองโบราณ/เงิน
โบราณของจังหวัดสุโขทัย

ยอดงบประมาณคงเหลือ
ลงทุน
-

รวม
9.0496

/กิจกรรมหลัก…
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รายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
: ล้านบาท
กลุ่ม
โครง
การ

ชื่อโครงการ
กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย
ขยายเส้นทางจาก 4 ช่องจราจร เป็น 8 ช่องจราจร ทาง
หลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0302 ตอน เมืองเก่า สุโขทัย ระหว่าง กม.169+300 - กม.170+058
ระยะทาง 0.758 กม. ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
PAVEMENT IN-PLACE RECTYCLING 20 CM.
DEPTH, PRIME COAT (MC-70,EAP), TACK COAT,
ASPHALT CONTRETE BINDER COURSE 5 CM.
THICK (ON PRIME COAT), PARA ASPHALT
CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON
TACK COAT) ซ่อมแซมถนนโดยวิธี RECTYCLING
ระยะทาง 1.770 กม.

หน่วยดาเนินการ
แขวงทางหลวง
สุโขทัย

แขวงทางหลวง
พิษณุโลกที่ 2 (วัง
ทอง)

วงเงินงบประมาณ
เสนอขอ
งบประมาณรวม
50.0000

29.0000

ยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจา
-

ลงทุน
50.0000

รวม
50.0000

-

29.0000

29.0000

ฝ่ายเลขานุการ : จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม ................................................................................................................
................................................................................................................

4.3 การเตรียมการทบทวน/จัดทาแผนพัฒ นา กลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2561 - 2565
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มจังหวัดฯ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที.่ มท 0227.6 (พล)/ว.164 ลงวันที่ 29
พฤษภาคม 2563.แจ้งจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ พิจารณาทบทวนรายละเอียดโครงการที่
ดาเนินการในพื้นที่จังหวัด ดังนี้
4.3.1 กรณีโครงการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ที่จังหวัดพิจารณาแล้ว
เห็น ว่า มีค วามพร้อ มที่ จะด าเนิ นการตามแผนฯ หรื อจะต้ องปรั บ
งบประมาณเพิ่ม/ลด/ยกเลิกการดาเนินการ ให้แจ้งกลุ่มจังหวัดฯ ทราบ
4.3.2 กรณีจังหวัดจะเสนอโครงการที่ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด ฯ
เพิ่มเติม ให้เสนอรายละเอียดให้กลุ่มจังหวัดฯ โดยต้องเป็นโครงการที่
มีความพร้อมในทุกด้าน
โดยให้ จั งหวัด จัด ท าสรุป บั ญ ชี โครงการขอรับ การจัด สรรงบประมาณกลุ่ ม
จังหวัดฯประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของจังหวัด พร้อมรายละเอียดโดย
ครบถ้วน ส่งให้กลุ่มจังหวัดฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพื่อเตรียมการทบทวน/
จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามขั้นตอนงบประมาณต่อไป
(รายละเอียดหน้าที่ 64 - 66 )
/บัญชีโครงตาม…
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บัญชีโครงตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2564
แผนงาน/โครงการ

หน่วยดาเนินการ

งบประมาณตามแผนฯ
พ.ศ. 2565 (เดิม)

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเกษตรปลอดภัย เกษตรอัจฉริยะ อาหารแปรรูปและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าและยกระดับสูม่ าตรฐานระดับสากล
แผนงานที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูปและการตลาด

40,000,000

1.1 ส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์
ผลไม้คุณภาพ เกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1

สานักงานพาณิชย์จังหวัดตาก/อุตรดิตถ์/เพชรบูรณ์

25,000,000

1.2 Thailand Banana World & OTOP Expo 2021

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก/ในกลุ่ม
จังหวัด

15,000,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์และระบบโซ่อุปทาน สู่ศูนย์กลางอินโดจีนและภูมภิ าค RCEP
แผนงานที่ 2 : ปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์เชื่อมโยงสู่ภูมภิ าค

306,000,000

2.1 บูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข
12 ตอนควบคุม 0201 ตอน แม่ละเมา - ตาก
2.2 พัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว ในพื้นที่ตาบลม่วง
เจ็ดต้น อาเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1206 ตอนควบคุม 0100
ตอน ซอโอ - วะเล่ย์ เชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ
2.4 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 1045
ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ อาเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์
2.5 ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอน
ควบคุม ๐๔๐๓ ตอนป่าขนุน-วังผาชัน อาเภอทองแสนขัน จังหวัด
อุตรดิตถ์
2.6 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 117
ตอน น้าปาด - นาไพร อาเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

แขวงทางหลวงตากที่ 1

30,000,000

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

50,000,000

แขวงทางทางหลวงตากที่ 2

40,000,000

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

50,000,000

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1

36,000,000

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

50,000,000

2.7 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง
หมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้าปาด อาเภอน้า
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2

50,000,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และพลังงานสะอาด ตลอดจนอนุรักษ์ ฟื้นฟูอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
แผนงานที่ 3 : อนุรักษ์ ฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืน

20,000,000

3.1 ป้องกัน อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยด้านสิ่งแวดล้อม

20,000,000

สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
ตาก

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน บนฐานการพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวการบริการบนฐานนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก
97,500,000

แผนงานที่ 4 : เพิ่มศักยภาพและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงตะเคร็ง

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

50,000,000

4.2 ศูนย์ท่องเที่ยววัฒนธรรมชาติพันธุ์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์

10,000,000

4.3 เพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า

35,000,000

4.4 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการบริการนักท่องเที่ยว อุทยาน
แห่งชาติชาติตระการ

อุทยานแห่งชาติน้าตกชาติตระการ

2,500,000

/1.5 ยกระดับ…
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บัญชีโครงตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน ปี 2564
แผนงาน/โครงการ

หน่วยดาเนินการ

36,894,800

แผนงานที่ 5 : ส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนและนวัตกรรม
5.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง Product
Champion กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
5.2 ยกระดับการพัฒนานวัตกรรมเส้นลายผ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอ
ภาคเหนือตอนล่าง 1 สู่ตลาดสากล
5.3 ส่งเสริมการค้าการลงทุนและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศ
อาเซียน + 3

งบประมาณตามแผนฯ
พ.ศ. 2565 (เดิม)

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก

8,994,800

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

15,000,000

สานักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก

12,900,000

แผนงานที่ 6 : ส่งเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและขีดความสามารถในการแข่งขัน

36,910,000

6.1 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

สานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

5,000,000

6.2 ส่งเสริมเกษตรแปรรูปบนพื้นที่สูงและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง 1
6.3 เสริมสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่มรดกโลก Expo

สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก

6,910,000

สานักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย

แผนงานที่ 7 : เชื่อมโยงการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และมรดกโลก

25,000,000
145,210,900

7.1 ก่อสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้าบึงตะเคร็ง เพื่อการท่องเที่ยว
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
7.2 พัฒนาการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเชื่อมโยงสามเหลี่ยม
มรดกโลก สุโขทัย-ศรีเทพ-หลวงพระบาง

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก/
สานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์

20,000,000

7.3 พัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

แขวงทางหลวงสุโขทัย

50,000,000

7.4 พัฒนาเส้นทางสู่มรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

แขวงทางหลวงสุโขทัย

40,000,000

7.5 ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ริมแม่นาน่
้ าน (บริเวณด้านหน้า
พระราชวังจันทน์)
7.6 สืบสานอนุรักษ์ลายทองโบราณ/เงินโบราณของจังหวัดสุโขทัย

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

7.7 เชื่อมโยงและพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ จังหวัด ๓ วิถี

สานักงานพัฒนาชุมชนอุตรดิตถ์/ตาก/สุโขทัย

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย

5,000,000

9,710,900
500,000
20,000,000

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 น้อมนาศาสตร์พระราชาพัฒนาคนทุกช่วงวัย ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข สร้างสังคมสุขยัง่ ยืนและสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม
80,000,000
แผนงานที่ 8 : พัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวติ
8.1 พัฒนาศูนย์กิจกรรมผู้สูงอายุเพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Wellness
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
80,000,000
Aging Center)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

5,000,000
767,515,700

ฝ่ายเลขานุการ : จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบ
มติที่ประชุม ................................................................................................................
................................................................................................................
/ระเบียบวาระที่ 5…
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ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่อง เพื่อพิจารณา
5.1 การขอโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า เกษตร
ปลอดภัย แปรรูปและการตลาด กิจกรรมการพัฒนาความรู้การบริหารจัดการและ
สร้างเครือข่ายเกษตรกร งบประมาณ 27,670,900 บาท
จังหวัดอุตรดิตถ์มีหนังสือ ที่ อต 0017.2/185 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
แจ้งส่งรายละเอียดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป
และการตลาด กิ จกรรมการพั ฒ นาความรู้ ก ารบริ ห ารจั ดการและสร้ างเครื อข่ าย
เกษตรกร งบประมาณ 27,670,900 บาท (รายละเอียดหน้าที่ 67 - 81 )
ข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- หลั ก เกณฑ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย
(หน้าที่ 108 - 110 )
- หนั งสื อส านั ก งานพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมภาคเหนื อ ด่ วนที่ สุ ด ที่ นร
๑๑๒๐/๐๓๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การดาเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่ มจั งหวั ดภาคเหนื อตอนล่ าง 1
(หน้าที่ 111 - 112)
- ระเบียบสานักงบประมาณว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
(หน้าที่ 113 - 126)
ฝ่ายเลขานุการ : พิ จารณาแล้ วเห็ นว่ า ตามที่ จั งหวั ดอุ ตรดิ ตถ์ ได้ จั ดส่ งรายละเอี ยด
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และ
การตลาด กิจกรรมหลักการพัฒนาความรู้การบริหารจัดการและสร้าง
เครือข่ายเกษตรกร งบประมาณ ๒๗,๖๗๐,๙๐๐ บาท รายละเอียด
โครงการ วั ตถุ ประสงค์ เป้ าหมายและตั วชี้ วั ดความส าเร็ จ รวมทั้ ง
กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ มีความสอดคล้องเหมาะสม รวมทั้งการ
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้
เงินเหลือจ่าย โดยใช้งบประมาณ จานวน 27,670,900 บาท จาก
วงเงินทั้งโครงการ จานวน ๒๑๐,๓๔๗,๘๐๐ บาท สามารถดาเนินการ
ได้ตามผลการหารือจากสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
มติที่ประชุม ................................................................................................................
................................................................................................................
5.2 การด าเนิ นโครงการส่ งเสริ มและพั ฒนาคุ ณภาพสิ นค้ าเกษตรปลอดภั ย แปรรู ปและ
การตลาด กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ผลไม้สดเพื่อการส่งออก งบประมาณ 150,000,000 บาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในฐานะหน่วยดาเนินการ มีหนังสือ ที่ อว
0654.01/1319 ลงวั นที่ 15 พฤษภาคม 2563 แจ้ งว่ า ได้ ด าเนิ นการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
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เพื่อพิจารณาเรื่องการดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป
และการตลาด โดยที่ประชุมฯ ได้มีมติ ดังนี้
(1) ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่ประสงค์ดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรปลอดภัย แปรรูป และการตลาด/กิจกรรมดังกล่าว
(2) ที่ประชุมรับรองมติการประชุมในห้องประชุมและเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
นามติดังกล่าวแจ้งไปยังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ต่อไป
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 สภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ได้มีหนังสือ เลขที่ สอท.บล1.024/2563 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เสนอการขยาย
ระยะเวลากันเงินงบประมาณกรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพันโครงการดังกล่าว
(รายละเอียดหน้าที่ 82 - 93)
ฝ่ายเลขานุการ : ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ านนา ไม่ ประสงค์ จะด าเนิ นการโครงการดั งกล่ าวต่ อ ไปแล้ ว นั้ น
จึงต้องหาแนวทางแก้ไขปั ญ หาที่ เกิดขึ้น ดังกล่าวเพื่ อมิให้ เกิดเหตุ
อันส่งผลให้ต้องส่งคืนงบประมาณให้แก่สานักงบประมาณตามข้อสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทยต่ อ ไป โดยกลุ่ ม จั งหวัด ฯ พิ จ ารณาแล้ ว
พบว่า เบื้องต้นสามารถดาเนินการได้ 2 แนวทาง ดังนี้
(1) พิ จ ารณาหาหน่ ว ยด าเนิ น การและพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งใหม่
โดยแนวทางนี้ ต้ อ งมี ค วามพร้อ มของพื้ น ที่ ด าเนิ น การ
หน่ ว ยด าเนิ น การที่ มี อ านาจหน้ าที่ ต ามกฎหมาย และ
เป็ น ไปตามข้อระเบีย บกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อ ง และเมื่อ มี
ความพร้อมทุกมิติแล้ว ต้องขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก.
แล้ ว เสนอการเปลี่ ย นแปลงรายละเอี ย ดโครงการให้
อ.ก.บ.ภ. ที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาให้
ความเห็นชอบ จึงจะสามารถดาเนินการได้ คาดว่าต้องใช้
เวลาในการดาเนินการนาน รวมทั้งมีความเสี่ ยงที่จะไม่
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของโครงการ ตามที่
สานักงานพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ได้ตอบ
ข้อหารือของกลุ่มจังหวัดฯ และมีความเสีย งที่จะก่อหนี้
ผูกพันไม่ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งส่งผล
ให้ ง บประมาณถู ก พั บ ไป จนท าให้ ผ ลการเบิ ก จ่ า ยไม่
เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล
(2) พิจารณาขอโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อไปดาเนินการโครงการอื่น
ที่ มี ความพร้ อมสามารถด าเนิ นการได้ ตามหลั กเกณฑ์ ที่
ก.บ.ภ. ก าหนด แนวทางนี้ ต้ องมี ความพร้อมของหน่ วย
ดาเนินการ พื้ นที่ ดาเนินการ และเป็นไปตามข้อระเบี ยบ
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง และหากจั งหวั ด/หน่ วยงานเสนอ
โครงการที่มีความพร้อม เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก.
ในการประชุ ม ครั้ ง ถั ด ไป แล้ ว เสนอการเปลี่ ย นแปลง
รายละเอียดโครงการให้ อ.ก.บ.ภ. ที่มีรองนายกรัฐ มนตรี
เป็ นประธาน พิ จารณาให้ ความเห็ นชอบ ซึ่ งคาดว่าจะใช้
เวลาในการดาเนินการน้อยกว่าแนวทางที่ 1
/ข้อระเบียบ...
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ข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551 มาตรา 13 กาหนดให้ ก.บ.ก. มีอานาจหน้าที่อานวยการให้การบริหารงาน
แบบบู รณาการในกลุ่ มจังหวัดเป็ นไปตามหลั กการ นโยบาย และระเบียบตามที่ ก.น.จ.
กาหนด รวมถึงให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัด (หน้าที่ 127 - 131)
- หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย ตามมติการประชุม
คณะกรรมการบู รณาการนโยบายพั ฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้ งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่ อวั นที่
๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ (หน้าที่ 108 - 110 )
- ระเบี ย บส านั ก งบประมาณว่าด้ ว ยการบริ ห ารงบประมาณ พ.ศ. 2562
(หน้าที่ 113 - 126)
มติที่ประชุม ................................................................................................................
................................................................................................................
5.3 การโอนทรัพย์สินที่ได้จากการใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
5.3.1 จังหวัดพิษณุโลก โดยสานักงานจังหวัดพิษณุโลกเสนอขอรับโอนทรัพย์สิน
โครงการยกระดับขีดความสามรถในการแข่งขัน กิจกรรมศึกษาแนวทางการ
พัฒนาและสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง เพื่อสนับสนุนและขยาย
ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2562
ของกลุ่ ม จังหวัด ฯ งบประมาณ 10,000,000 บาท จานวน 4 รายการ
ประกอบด้วย
(1) ส่วนการแสดงผลข้อมูล ด้วย Video Wall จานวน 4 เครื่อง
- ความระเอียดการแสดงผล 1,920 x 1,080 pixel
- ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว x 4 จอ
(2) ที วี (TV) รุ่ น KD – 65x7000G ยี่ ห้ อ SONY ขนาด 65 นิ้ ว
จานวน 1 เครื่อง
(3) เครื่องคอมพิ วเตอร์ Mini PC รุ่น NUC i5-7260U BOCNUC7i5BNGCF
ยี่ห้อ Intel ความจุ 500 GB จานวน 1 เครื่อง
(4) กล้อง Video Conference รุ่น Conference Cam – Connect
ยี่ห้อ Logitech จานวน 1 ตัว
(รายละเอียดหน้าที่ 94 - 95)
ฝ่ายเลขานุการ :

กรณี นี้ ห น่ ว ยรั บ โอนกั บ หน่ ว ยด าเนิ นโครงการเป็ น หน่ ว ยงาน
เดียวกัน จึงขอเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบการรับโอนดังกล่าว
/ข้อระเบียบ/...
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ข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 1617
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 (หน้าที่ 98 - 102 )
มติที่ประชุม ................................................................................................................
................................................................................................................
5.3.2 จังหวัดตากเสนอการขอรับโอนทรัพย์สิ นที่ได้จากการดาเนินโครงการพัฒนา
สิ่ งอ านวยความสะดวกนั กท่ องเที่ ยวอุ ทยานแห่ งชาติ ลานสาง งบประมาณ
4,500,000 บาท ซึ่ งเป็ นโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ราชการประจ าปี ของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้สานั ก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 14 ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้าง จานวน 4 รายการ
(1) อาคารอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 หลัง
๑. พัดลมโคจรติดผนัง ขนาด ๖ นิ้ว จานวน ๘ ชุด
๒. เครื่องปรับอากาศ (๑๘,๐๐๐ BTU) จานวน ๔ เครื่อง
๓. ม่านกันแสง ๖๐% จานวน ๕๗.๓๑ ตร.ม.
๔. โต๊ะขาพับได้ ขนาด ๑.๘๐ x ๐.๗๖ x ๐.๗๒ m. จานวน ๑๓ ตัว
๕. เก้าอี้จัดเลี้ยง ขนาด ๐.๔4 x ๐.๕5 x ๐.9๑ m. จานวน ๓๗ ตัว
(๒) ร้านอาหารและขายของที่ระลึกพร้อมครุภัณฑ์ จานวน ๑ หลัง
๑. โต๊ะรับประทานอาหาร (๐.9๐ x ๐.9๐ ม) จานวน ๑๐ ชุด
๒. โต๊ะรับประทานอาหาร (0.๙๐ x 1.๕๐ ม) จานวน ๓ ชุด
๓. เก้าอีร้ ับประทานอาหาร จานวน ๕๒ ชุด |
๔. พัดลม ๓ ใบพัด ขนาด ๕๖ นิ้ว จานวน ๔ ชุด
(3) ห้องน้าขนาดเล็ก (แบบพักแรม) จานวน๑ หลัง
(4) ปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเข้า ลานจอดรถใหญ่ จานวน ๑ แห่ง
(รายละเอียดหน้าที่ 96 - 97)
ฝ่ายเลขานุการ :

กรณีนี้หน่วยรับโอนคืออุทยานแห่งชาติลานสาง เป็นหน่วยงานที่
อยู่ภ ายใต้ การก ากั บดูแลของส านั กบริห ารพื้ นที่ อนุ รักษ์ ที่ 14
ซึ่ งเป็ น หน่ ว ยด าเนิ น โครงการ จึ งขอเสนอที่ ป ระชุ ม ให้ ค วาม
เห็นชอบการรับโอนดังกล่าว

ข้อระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 1617
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 (หน้าที่ 98 - 102 )
มติที่ประชุม ................................................................................................................
................................................................................................................
/ระเบียบวาระที่ 6...
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ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
........................................................................................................................
........................................................................................................................

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

