รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิษณุโลก (ก.บ.จ. พิษณุโลก)
ครั้งที่ 1 /2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
----------------------------------ผู้มาประชุม
1. นายภัคพงศ์
2. นายฐานุพงศ์
3. นายไพบูลย์
4. นายบารุง
5. พล.ต.สรายุทธ
6. นายเกรียงวิชญ์
7. พ.ต.ท.ชน
8.นายกัฬชัย
9. นายสุภชัย
10. นายเจษฎา
11.นายธวัชชัย
12. นายปราโมช
13. นายอารีย์
14. นายเกียรติพงษ์
15. นายสุวิทย์
16. นางสาวสุรนุช
17. นายมนิตย์
18. นายณฐกร
19. ร้อยเอกอุบล
20. นายเชาวรัตน์
21. นายประพันธ์
22. นางชุตินันท์
23.นางปราณี

ทวิพัฒน์
เจริญสุรภิรมย์
ณะบุตรจอม
รื่นบรรเทิง
ปาลิวนิช
เตชวิทยไวทิน
อินพิทักษ์
เทพวรชัย
ไวยาวัจมัย
โพธิจินดา
เลี้ยงประเสริฐ
เจนธัญกรณ์
เดวี
แสนยากุล
สุริยะวงค์
สนองคุณ
สีฆสัมบันน์
โซ่จินดามณี
พุทธรักษ์
คล้ายสอน
ระลึกมูล
เครือสุข
บารุงพงศ์

24.นายสมาน

พลอยประดับ

25. ร.อ.ลาพูน
26. พ.ต.อ.ณรงค์
27. นางสาวพชรพร

ช้างทอง
ถัดทะพงษ์
รัตโนทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
ประธาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก (ท.)
ปลัดจังหวัดพิษณุโลก
อัยการจังหวัดพิษณุโลก
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
คลังจังหวัดพิษณุโลก
ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก
พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก
แรงงานจังหวัดพิษณุโลก
นายอาเภอวังทอง
นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก
ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน (ด้านสิ่งแวดล้อม)
ประธานเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดพิษณุโลก
ประธานคณะกรรมการสตรีจังหวัดพิษณุโลก
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัด
พิษณุโลก
รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
พิษณุโลก
(แทน) ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34
(แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก
(แทน) หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พิษณุโลก

28. นายฉัตรชัยกานต์ สุขนรินทร์
29.นายศรัทธา
ศรีทิพงศ์
30.นางจีรพร
อ่าอยู่
31.น.ส.วรพร
32. นายภาณุ
33. นายภาณุพันธ์
34. นายวัชร
35.นางพรปวีณ์
36.น.ส.ดวงพร
37.นายสุรินท์
38.นายประเสริฐ
39.นายวิพล
40.นายอาคม
41.นายวสันต์
42. นางสาวธัญลักษณ์
43. นายวีรัตน์
44. นายปรีชา
45. นายเกรียงศักดิ์
46. นางสาวลลิตา
47. นางสาวอังคณา
48. นายณฐพงษ์

ได้สกุลชู
ลาตีฟ
โรจนพานิช
จิตใจงาม
คงนันทิพัฒน์
ลิ้มธรรมรงค์
วิจิตรพงษา
แสงจันทร์
ติดเทียน
ตรีเจริญ
วชิราศรีศิริกุล
ภาคย์ดิฐพงศ์
หมกทอง
ศรียา
ชูดอกไม้
ตั๋นซุ่ม
เพ็ชรพรหม
วงศ์สง่า

49.นายพัฒนา
50. นางฐิติมา

ล้อมวงษ์โสภณ
ไพรศรีสวัสดิ์

(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพิษณุโลก
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
(แทน) พลังงานจังหวัดพิษณุโลก
(แทน) ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก
(แทน) ผู้อานวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญิก
(แทน) นายอาเภอเมืองพิษณุโลก
(แทน) นายอาเภอพรหมพิราม
(แทน) นายอาเภอชาติตระการ
(แทน) นายอาเภอนครไทย
(แทน) นายอาเภอวัดโบสถ์
(แทน) นายอาเภอบางกระทุ่ม
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสานักงานจังหวัดพิษณุโลก
เลขานุการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้ชว่ ยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นางฉวีวรรณ
2.น.ส.สายฝน
3.น.ส.กุสุมา
4. น.ส.พลอยภัทรา
5.นายเจน
6.นางอรวรรณ
7.นายธรรมนูญ
8.นางชุติญา

ทองกร
ทองเกิด
ภูมิคอนสาร
อิสรภาพตระกูล
ทาฟอง
ดิษเจริญ
ทองสุข
ตันติกาโมทย์

สานักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก
สานักงานคลังเขต 6 พิษณุโลก
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
สานักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
สานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
สานักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

9.นายชนินพงศ์
หิรัญวรโชติ
10. นางเอมอร
กมลวรรณ
11.น.ส.ณัฎทินีย์
มั่นชาวนา
12.นายสมพงษ์
ชมชัย
13.นายมณธช
คล้ายพร้อม
14.น.ส.ทิพวรรณ
กุลมาก
15.นางปฏิมา
ทองน้อย
16. นางสาวณิชชา
ทุคหิต
17. นายมนทกานติ์
ศิริโสภณ
18. นางสาวศิรินันท์ ศรีอุดม
20. นางสาวเบญจวรรณ มิ่งขวัญ

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 วังทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
อาเภอวัดโบสถ์
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ / ภารกิจ)
1. ผู้แทนฝ่ายทหารที่กองทัพภาคที่ 3 มีคาสั่งแต่งตั้ง
2. ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก
3. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
4.วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก
5. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
6. ประธานหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก
7.นายอาเภอเนินมะปราง
8. นายอาเภอบางระกา
9. ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าจังหวัดพิษณุโลก (TOT)
10. นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก
11. ประธานชมรมธนาคารจังหวัดพิษณุโลก
เริ่มประชุม

เวลา 09 . 30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานการประชุมแจ้งเรื่องรัฐบาลมีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยใช้รูปแบบชุมชนบ้านวังส้ มซ่า ประกอบกับ จังหวัด
พิษณุโลกได้ดาเนินการถอดรหัสการพัฒนา (4 DNA) ไว้แล้ว สามารถนามาใช้เป็นข้อมูล ในการ
เสนอโครงการ ทั้งนี้ ต้องรอหลักเกณฑ์การจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว
มติประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด
พิษณุโลก (ก.บ.จ. พิษณุโลก) ครั้งที่ 8/2560
ฝ่ายเลขานุการ
จั ง หวั ดพิ ษ ณุ โ ลกได้ จัด การประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารงานจัง หวั ดแบบบู รณาการ
(ก.บ.จ.) จั งหวัดพิษณุโ ลกครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ฝ่ายเลขานุการ
ได้จัดทารายงานการประชุม เรียบร้อยแล้ว ขอให้ที่ประชุมตรวจสอบความถูกต้องและรับรอง
รายงานการประชุม
มติประชุม

รับรองรายงานการประชุม โดยให้ฝ่ายเลขานุการแก้ไขข้อมูลชื่อผู้เข้าประชุมให้ถูกต้อง
ตามข้อทักท้วง

ระเบียบวาระที่ 3
ฝ่ายเลขานุการ

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 1 /2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560และมีมติ
เห็นชอบ ดังนี้
3.1.1 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ ก.บ.ภ. จานวน 6 คณะ ดังนี้
(1) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) 5 คณะ
ประกอบด้วย
1. ภาคกลาง
ประธาน : พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธาน : พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
3. ภาคตะวันออก
ประธาน : นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
4. ภาคเหนือ
ประธาน : นายวิษณุ เครืองาม
5. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ประธาน : พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
(2) คณะอนุ ก รรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาค ด้ า นวิ ช าการ
(อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) ซึง่ มีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน
3.1.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนต่างๆ ภายใต้ ก.บ.ภ.
(1) การจั ด ท าแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด และ
แผนพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 โดยการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
• ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
• กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้จัดทาแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ. 2562 - 2564)
• ให้ อ.กบภ. แต่ละภาค จัดทาและบูรณาการแผนพัฒนาภาค พ.ศ.
2560 - 2564

ในกระบวนการจัดทาแผนดังกล่าว จะต้องยึด ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20
ปี , แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 , นโยบายรัฐบาล, แผนบริหารราชการแผ่นดิน , แผนราย
สาขา เฉพาะด้าน ,ข้อสั่งการของ นรม. และให้ความสาคัญกับแผนพัฒนาภาค ซึ่งเป็น
แผนชี้นาการพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ อีกทั้งในการจัดทาแผนต้องผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วม มีการประสานแผนในระดับพื้นที่
(2) หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
• แผนปฏิบัติราชการประจาปี : จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และแนวทาง การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
• โครงการตามแผนปฏิบัติร าชการประจาปี : จะต้องสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ลักษณะโครงการของจังหวัด / กลุ่มจังหวัด
DO
1) ครอบคลุ ม ประเด็ น การพั ฒ นาส าคั ญ ระดั บ ชาติ
(agenda) นโยบายรั ฐ บาล ทิ ศ ทางการพั ฒ นาภาค
รวมทั้งความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (area)
2) แผนงานโครงการ ต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทาง
3) จะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค
งบประมาณ ระยะเวลา
4) จะต้ อ งมี ค วามคุ้ ม ค่ า ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม ความ
มั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติฯ
5) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน
6) มี ร ายละเอี ย ดประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ย ที่ ส ามารถ
พิจารณาความเหมาะสมได้
7) โครงการที่ เ ป็ น งบลงทุ น จะต้ อ งแสดงหน่ ว ยงานที่
พร้อม รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป
8) กบจ./กบก. สามารถเสนอโครงการที่ ต้ อ งใช้
ระยะเวลาในการ ดาเนินการมากกว่า 1 ปีได้
9) โครงการที่ ต้ อ งด าเนิ น การในพื้ น ที่ ต้ อ งได้ รั บ การ
อนุ มั ติ อนุ ญ าต จากเจ้ าของพื้ น ที่/ หน่ ว ยงานเจ้า ของ
พื้นที่ก่อน

DONT
1) ไม่ เ ป็ น การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ แจกจ่ า ยแก่
ประชาชนโดยตรง
2) ต้ อ งไม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
ฝึกอบรม ดูงาน และกลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ โดยขอบเขต กิ จ กรรมจะต้ อ งไม่ ซ้ าซ้ อ นกั บ
ภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง
3) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่ม
เป็น โครงการเดี ยวกัน และหรื อบู รณาการกิจ กรรมที่
เกี่ยวข้องเข้า ด้วยกันเป็นแผนงาน
4) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
กิจกรรมที่มี ข้อผูกพันกับต่างประเทศ และต้องรายงาน
ผลการดาเนินงานว่า ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแสดง ถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
5) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่ ของส่วนราชการ

(3) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ของจั ง หวั ด และกลุ่ ม
จังหวัด
กรณีที่ 1
1) มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ดังนี้
- กิจกรรม
- พื้นที่ดาเนินโครงการ
- งบรายจ่าย
- กลุ่มเป้าหมายโครงการ
- หน่วยงานที่รับผิดชอบ
2) การเปลี่ยนแปลงโครงการโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ใน แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี มาดาเนินการแทนโครงการเดิม
3) การใช้งบประมาณเหลือจ่าย
กรณีที่ 2 การเปลี่ยนแปลงโครงการนอกเหนือจากกรณีที่ 1 จังหวัด/กลุ่มจังหวัดเสนอขอปรับ
แผน ให้ ก.บ.จ. / ก.บ.ก. พิจารณาเห็นชอบ แล้ว เสนอ อ.ก.บ.ภ. พิจารณา เมื่อ อ.ก.บ.ภ.
พิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้จังหวัด / กลุ่มจังหวัดขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
มติประชุม

รับทราบ

ฝ่ายเลขานุการ

3.2 ความคืบหน้างบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามที่จังหวัดพิษณุโลกขออนุมัติการกันเงิน และขออุทธรณ์การกันเงินงบประมาณ ปี
พ.ศ. 2560 ไว้เบิ กเหลื่ อมปี กรณี ไม่มี หนี้ผูก พัน (งบประมาณเหลือจ่ าย) จานวน 5
โครงการ งบประมาณ 11,839,000 บาท ดังนี้

ที่

โครงการ

1

ปรับปรุงถนนหินคลุกรอบบึงหนองบัว เพื่อความปลอดภัยในการสัญจร ม.1
ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
เพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานบริการนวดแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุข
และสถานประกอบการสุขภาพ
พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรคลองประดา (ระยะที่ 2)
ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด
และอบายมุข
ก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ 4 บ้านคุยมะตูม
ต.บึงกอก อ.บางระกา จ.พิษณุโลก
รวม

2
3**
4
5**

งบประมาณ

หน่วยดาเนินการ

2,000,000 อาเภอวัดโบสถ์
1,600,000 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พิษณุโลก
5,000,000 โครงการส่งน้าและบารุงรักษายม
น่าน
1,285,000 อาเภอเมืองพิษณุโลกร่วมกับมลฑล
ทหารบกที่ 39
1,954,000 อาเภอบางระกา
11,839,000

สานักงบประมาณได้อนุมัติแหล่งงบประมาณผิดหมวดงบประมาณ ในรายละเอียด
การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ รายการที่ 3 และ 5 จากที่ขออนุมัติเป็น
หมวดงบลงทุน แต่อนุมัติเป็นงบดาเนินงานและงบรายจ่ายอื่นมายังจังหวัด ดังนี้
โครงการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรคลองประดา (ระยะที่ 2)
งบประมาณ 5,000,000 บาท
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal (จากถนนทางหลวงหมายเลข 1065
หน้าแพล้นปูนเก่า) หมู่ที่ 4 บ้านคุยมะตูม ตาบลบึงกอก อาเภอบางระกา จังหวัด
พิษณุโลก งบประมาณ 1,954,000 บาท

หมวดงบประมาณ
สานักงบฯ อนุมัติ
ที่ใช้ดาเนินการ
งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบรายจ่ายอื่น

งบลงทุน

จังหวัดพิษณุโลกได้ขอความอนุเคราะห์ให้สานักงบประมาณแก้ไขรายละเอียด
ข้างต้น ซึ่งสานักงบประมาณได้มีหนัง สือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0713/3375 ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2560 อนุมัติให้จังหวัดพิษณุโลกเปลี่ยนแปลงงบรายจ่ายข้างต้นได้
ขณะนี้ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกอยู่ ร ะหว่ า งประสานกรมบั ญ ชี ก ลาง เพื่ อ ด าเนิ น การ
เปลี่ยนแปลงงบรายจ่าย ในระบบ GFMIS ให้ถูกต้องตามหลักจาแนกงบประมาณรายจ่าย
ที่สานักงบประมาณกาหนด ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
มติประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการ

4.1 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
จังหวัดพิษณุโลก
4.1.1 เรื่องเร่งรัดการจัดทาโครงการเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หน่วยงานได้เสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติแล้ว จานวน 37 กิจกรรม
งบประมาณ 120,195,000 บาท อยู่ระหว่างเสนออนุมัติโครงการ จานวน 3 โครงการ
งบประมาณ 12,311,100 บาท หน่วยงานยังไม่เสนอโครงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
อนุมัติ จานวน 33 กิจกรรม งบประมาณ 136,137,100 บาท รายละเอียดตาม
เอกสาร 1

มติประชุม

ที่ประชุมมีมติเร่งรัดให้หน่วยดาเนินการจัดทารายละเอียดโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
พิษณุโลกเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
4.1.2 เรื่องการเสนอขอเปลี่ยนแปลงโครงการ
หน่วยงานเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 27 โครงการ / กิจกรรม ประกอบด้วย
4.1.2.1 โครงการที่เสนอขอปรับรายละเอียดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จานวน 16 โครงการ / กิจกรรม

มติประชุม

ที่ประชุมมีมติ (รายละเอียดตามเอกสาร 2) ดังนี้
1. เห็นชอบตามที่หน่วยงานเสนอขอปรับรายละเอียดกิจกรรม จานวน 12 กิจกรรม ดังนี้
1.1 กิจกรรมที่ 10 พัฒนาการค้าการลงทุนแห่งสี่แยกอินโดจีนอย่างต่อเนื่อง งบประมาณ
2,500,000 บาท หน่วยดาเนินงาน : สนง. พาณิชย์จว.พล.
1.2 กิจกรรมที่ 11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุด้วย
นวัตกรรมใหม่ (New Innovation for Health and Aging Business) เพื่อการค้าที่ยั่งยืน
งบประมาณ 1,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน : สนง. พาณิชย์ จว.พล.
1.3 กิ จกรรมที่ 12 โครงการส่ งเสริ มการค้ าการลงทุ นและการท่ องเที่ ยว ด้ วยความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงสู่อาเซียน งบประมาณ 1,500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน : สนง. พาณิชย์ จว.พล.
1.4 กิจกรรมที่ 13 โครงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ EWEC :
East West Economic Corridor งบประมาณ 2,500,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน : สนง. พาณิชย์ จว.พล.
1.5 กิจกรรมที่ 24 ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตและแปรรูปสัตว์น้าเศรษฐกิจ
งบประมาณ 2,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน : สนง.ประมง จว.พล.
1.6 กิจกรรมที่ 30 ก่อสร้างฝายน้าล้นและท่อลอดเหลี่ยมหมู่ที่ 21 ตาบลบ้านกลาง อาเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 1,761,000 บาท หน่วยดาเนินงาน : อาเภอวังทอง
1.7 กิจกรรมที่ 45 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ 776,000 บาท หน่วยดาเนินการ สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก
1.8 กิจกรรมที่ 62 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และส่งเสริมการดาเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 1,000,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน : ที่ทาการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1.9 กิจกรรมที่ 63 วัดร่มเย็นจังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ 2,500,000 บาท หน่วยดาเนินงาน : ที่ทาการปกครองจังหวัดพิษณุโลก
1.10 กิจกรรมที่ 67 ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านน้าดา หมู่ที่
10 ตาบลดอนทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ 1,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน : สนง.ทสจ.พล.
1.11 กิจกรรมที่ 70 กาจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้าธรรมชาติ
งบประมาณ 500,000 บาท หน่วยดาเนินงาน : สนง.โยธาธิการและผังเมือง จว.พล.
1.12 กิจกรรมที่ 73 ส่งเสริมกู้วิกฤตภัยแล้งด้วยระบบสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
งบประมาณ 2,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน : สนง.พลังงานจว.พล.
2. ไม่เห็นชอบให้เพิ่มรายละเอียดกิจกรรม จานวน 1 กิจกรรม โดยให้ดาเนินการตามที่ได้รับการ
อนุมัติโครงการ/กิจกรรม (ประเภทงานชลประทาน) กรณีมีเงินเหลือจากการดาเนินงาน ให้เป็นเงิน
เหลือจ่ายกลับคืนจังหวัด ดังนี้
2.1 กิจกรรมที่ 29 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรสระหลวง (สระเก็บน้าบ้านไร่ยา) หมู่ที่ 7
ตาบลแก่งโสภา อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 433,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน : อาเภอวังทอง
3. เห็นชอบให้ถอนออก และให้หน่วยงานจัดทารายละเอียดเพื่อเสนอเข้าที่ประชุม ก.บ.จ
พิจารณาใหม่ จานวน 1 กิจกรรม ดังนี้
3.1 กิจกรรมที่ 23 ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการตลาดสัตว์ปีกจังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ 4,000,000 บาท หน่วยดาเนินงาน สนง.ปศุสัตว์จว.พล.

4. เห็นชอบให้เสนอ อ.ก.บ.ภ. พิจารณา จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
4.1 กิจกรรมที่ 42 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกกิจกรรมพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ 7,573,500 บาท หน่วยดาเนินการ : สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11
4.2 กิจกรรมที่ 72 อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ 4,536,000 บาท หน่วยดาเนินงาน : สนง.ทสจ.พล.
4.1.2.2 โครงการ / กิจกรรม ที่เสนอขอเปลี่ยนสถานที่ดาเนินการ
หน่วยงานที่เสนอขอเปลี่ยนสถานที่ดาเนินการ จานวน 2 โครงการ / กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 7 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวขาว – บ้านนาม่วง ตาบลท่า
สะแก งบประมาณ 1,764,000 อาเภอชาติตระการ เป็นหน่วยดาเนินการ ขอเปลี่ยน
สถานทีด่ าเนินการจากเดิม หมู่ 4 หมู่ , 5 หมู่ 9 เปลี่ยนเป็น หมู่ 5 เนื่องจากการ
ระบุข้อมูลโครงการคลาดเคลื่อนเพราะดาเนินโครงการใหม่หมู่ 5 แต่พื้นที่รับประโยชน์
คือหมู่ 4 หมู่ 5 หมู่ 9 โดยมีปริมาณงานเท่าเดิม กว้าง 5 เมตร ยาว 645 เมตร หนา
0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3225 ตารางเมตร
กิจกรรมที่ 22 ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชนและลานตากสินค้าและพืชผลทางการเกษตร ตาบลน้ากุ่ม
อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 4,885,600 บาท กิจกรรมย่อยที่ 1
ก่อสร้างลานตากข้าวประจาหมู่บ้าน งบประมาณ 856,000 หน่วยดาเนินการ :
อาเภอนครไทย จากเดิม กิจกรรมก่อสร้างลานตากข้าวประจาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 และหมู่
ที่ 2 ตาบลน้ากุ่ม อาเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกว้าง 31.50 เมตร ยาว
50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575.00 ตารางเมตร
เปลี่ยนเป็น กิจกรรมก่อสร้างลานตากประจาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตาบลน้ากุ่ม อาเภอ
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก ขนาดกว้าง 31.50 เมตร ยาว 50.00 เมตรหนา 0.15
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,575.00 ตารางเมตร
มติประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงสถานที่ดาเนินการ ใน กิจกรรมที่ 7 และกิจกรรมที่ 22
4.1.2.3 โครงการ / กิจกรรมที่เสนอขอเปลี่ยนหน่วยดาเนินการ
หน่วยงานที่เสนอขอเปลี่ยนหน่วยดาเนินการ จานวน 2 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 6 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตาบลวัดพริก อาเภอเมืองพิษณุโลก งบประมาณ
3,396,600 บาท พื้นที่ดาเนินการหมู่ 3 , หมู่ 8 ปริมาณงานกว้าง 4 เมตรยาว
890 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางเฉลี่ย ข้างละ 0.50 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ ขอเปลี่ยนหน่วยดาเนินการ จากอาเภอเมืองพิษณุโลก เปลี่ยนเป็น
แขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก เพื่อให้ตรงตามภารกิจของหน่วยงาน และมี
ความคล่องตัวในระหว่างการดาเนินโครงการและภายหลังการดาเนินโครงการแล้ว
เสร็จในเรื่องของการบารุงรักษาโดยมีปริมาณงานและงบประมาณเท่าเดิม

กิจกรรมที่ 48 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกงบประมาณ
4,276,800 บาท กิจกรรมย่อยที่ 2 พัฒนาวัดเสนาสน์เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์งบลงทุนจานวน 3,076,800 บาท หน่วยดาเนินการเดิม สานักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก , อาเภอวัดโบสถ์ , ตารวจท่องเที่ยวพิษณุโลก
ขอเพิ่มหน่วยดาเนินการ สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรมย่อยที่
3 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้าตกเขาเขื่อนยอหมู่ที่ 1 ตาบลหินลาด งบลงทุนจานวน
1,200,000 บาท ขอเปลี่ยนหน่วยดาเนินการจากเดิม สานักงานการท่องเที่ยวและ
กีฬาจังหวัดพิษณุโลก เปลี่ยนเป็น อาเภอวัดโบสถ์ เนื่องจากเป็นหน่วยเสนอ
ของบประมาณ
มติประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
กิจกรรมที่ 6 เปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินการจากที่ทาการปกครองอาเภอเมืองพิษณุโลก
เปลี่ยนเป็นแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก
กิจกรรมที่ 48 กิจกรรมย่อยที่ 2 ขอเพิ่มสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วย
ดาเนินการ กิจกรรมย่อยที่ 3 เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงหน่วยดาเนินการเป็นอาเภอวัดโบสถ์
โดยมอบหมายที่ว่าการอาเภอตรวจสอบพื้นที่ดาเนินการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความ
พร้อมในการดาเนินการ
4.1.2.4 โครงการ / กิจกรรมที่เสนอขอปรับรายละเอียดกิจกรรม
และสถานที่ดาเนินการ จานวน 1 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 71 กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานทดแทน
หน่วยดาเนินงาน : สนง.พลังงาน จว.พล. เดิมมีกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรด้านพลังงานให้มี
ความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงาน แผนพลังงานชาติ 20 ปี ให้กับอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชน (อส.พน.)
2. กิจกรรมการผลิตถ่านไม้คุณภาพสูงลดทาร์ ด้วยถัง 200 ลิตร
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเตา เผาถ่าน ด้วยถัง 200 ลิตรทดแทนการเผาแบบเตา
แกลบ
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยการใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่ม
แปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชนวิสาหกิจชุมชนและสินค้า OTOP
- ส่งเสริมการใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ในการตากผลิตภัณฑ์ข้าว
เกรียบสมุนไพร ทดแทนการตากแบบกลางแจ้ง บ้านโปร่งนก ต.หอกลอง
อ.พรหมพิราม
4. กิจกรรมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลแบบตะเกียบ (wood pellet) ระดับชุมชน
- นาพืชพลังงานในพื้นที่ และวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็น Pellet
สาหรับเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้กับชุมชน และทาให้เกิดการบริหารจัดการ
ตนเองด้านพลังงานของชุมชนอย่างยั่งยืน

ขอเปลี่ยนเป็น
1. กิ จกรรมอบรมเพิ่ มพู นความรู้ และพั ฒนาศั กยภาพของบุ คลากรอาสาสมั คร
พลังงานชุมชน (อส.พน.) , ผู้นาชุมชน , สื่อมวลชน จานวน 2 วัน
งปม. 100,000 บาท
- ส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานแผนพลังงานชาติ 20 ปีให้กับอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชน (อส.พน.)
2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยการใช้โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่ม
แปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนวิสาหกิจ ชุมชนและสินค้า OTOP
งปม. 400,000 บาท
- เปลี่ ย นสถานที่ ส่ ง เสริ ม การใช้ โ รงอบแห้ ง พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นการ
ตากผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน จากเดิ ม บ้ า นโปร่ ง นก ต.หอกลอง
อ.พรหมพิราม เปลี่ยนเป็น วิสาหกิจชุมชนคันนาอัน หมู่ 13 บ้านตีนตก ตาบลบ้านดง
อาเภอชาติตระการ
มติประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและสถานที่ดาเนินการ
4.1.2.5 โครงการ / กิจกรรมที่ขอยกเลิกการดาเนินงาน
หน่วยงานที่เสนอขอยกเลิกโครงการ / กิจกรรม จานวน 6 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ปรับปรุงทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข 1334 ตอนน้อยซุ้ม
ขี้เหล็ก -คลองตาลัด ตาบลน้อยซุ้มขี้เหล็ก อาเภอเนินมะปราง งบประมาณ
15,680,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงถนนลาดยางสายทางแยกบ้านขวดน้ามัน-บ้านบุ่งผลา หมู่ที่ 7 ตาบล
น้ากุ่ม อาเภอนครไทย งบประมาณ 7,644,000 บาท หน่วย
ดาเนินการ : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ขอยกเลิก
โครงการเนื่องจาก พื้นที่ดาเนินการอยู่ในเขตป่าสงวน กรมอุทยานแห่งชาติ
โดยขออนุญาตใช้พื้นที่ไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการอนุญาตคาดว่าไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้
กิจกรรมที่ 22 ขอยกเลิกกิจกรรมย่อยที่ 4 ก่อสร้างโรงสีข้าวชุมชน ตาบลน้ากุ่ม อาเภอ
นครไทย จานวน 1,475,000 บาท หน่วยดาเนินการ : อาเภอนครไทย
ขอยกเลิกเนื่องจาก เป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่มีลักษณะเป็นการก่อสร้าง
หรือปลูกสร้างอาคารและเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน
กิจกรรมที่ 31 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าโปร่ง
ตาบลชัยนาม อาเภอวังทอง งบประมาณ 4,785,600 บาท หน่วยดาเนินการ :
อ าเภอวั ง ทอง ขอยกเลิ ก โครงการเนื่ อ งจาก ได้ รั บ งบประมาณงบอุ ด หนุ น
เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 แล้ว
กิจกรรมที่ 32 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรบึงโบสถ์สาธารณประโยชน์หมู่ที่ 12 ตาบล
ท่างาม อาเภอวัดโบสถ์ งบประมาณ 1,052,500 บาท หน่ว ยดาเนินการ :
อาเภอวัดโบสถ์ ขอยกเลิ กโครงการเนื่อ งจาก โครงการดังกล่ าวได้รับอนุมั ติ
งบประมาณให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2559
แล้ว โดยใช้ชื่อโครงการว่าโครงการพัฒนาแหล่งน้าบึงบัวสาธารณะ อาเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 1,000,000 บาท

กิจกรรมที่ 43 ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกสายบ้านป่าคาย ถึงเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาน้อย เขาประดู่ หมู่ที่ 2 ตาบลบ้านยาง อาเภอวัดโบสถ์ งบประมาณ 1,960,000
บาท หน่ว ยดาเนินการ : อาเภอวัดโบสถ์ ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่
ดาเนิ น การอยู่ในเขตป่าสงวนสองฝั่ งล าน้าแควน้อย และมีปัญหาเรื่องการขอ
อนุญาตใช้พื้นที่
มติประชุม

เห็นชอบให้ยกเลิกการดาเนินงานในกิจกรรมที่ 1, กิจกรรมที่ 2 , กิจกรรมที่ 22 (ในกิจกรรม
ย่อยที่ 4) , กิจกรรมที่ 31 , กิจกรรมที่ 32 และกิจกรรมที่ 43

ฝ่ายเลขานุการ

4.2 โครงการตามแผนงานบู รณาการเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งและยั่ งยื นให้ กั บเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาภาคเหนือของจังหวัดพิษณุโลก)
จังหวัดพิษณุโลกเป็นหน่วยรับงบประมาณ จานวน 3 โครงการ งบประมาณ 61,043,900
บาท ดังนี้
(1) โครงการพัฒ นาระบบกระจายสินค้าสมุนไพรสิ นค้าเกษตรผ่ านระบบดิจิทัล (Northern
Digital Dropship) และการพั ฒ นาผู้ ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมดิ จิ ทั ล งบประมาณ
33,500,000 บาท
หน่วยดาเนินการ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
(2) พัฒนาเมืองสมุนไพรจังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 7,743,900 บาทหน่วยดาเนินการ :
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
(3) ปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทัศ น์ วั ด เกาะแก้ ว หมู่ ที่ 4 ตาบลจอมทอง อ าเภอเมื องพิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด
พิษณุโลก งบประมาณ 19,800,000 บาท
หน่วยดาเนินงาน : สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกเสนอขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการที่ 3
จากเดิม ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเกาะแก้ว หมู่ที่ 4 ตาบลจอมทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก เปลี่ยนเป็น ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้าน่าน พร้อมปรับภูมิทัศน์ หน้าวัดเกาะ
แก้ว หมู่ที่ 4 ตาบลจอมทอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณคงเดิม

มติประชุม

ไม่เห็นชอบ เนื่องจากโครงการฯ ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอนุมัติเป็น พ.ร.บ. งบประมาณ
แล้ว จึงอยู่นอกเหนืออานาจของ ก.บ.จ. ที่จะพิจารณา ทั้งนี้หน่วยงานแจ้งขอใช้ชื่อเดิมต่อไป

ฝ่ายเลขานุการ

4.3 เพิ่มเติมคาสั่งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด
พิษณุโลก
จั งหวั ดพิษ ณุโ ลกมี คาสั่ งที่ 11147/2560 ลงวันที่ 1 ธั นวาคม 2560 แต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในคราวประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวั ดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 8 /2560
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมได้มีผู้เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม ดังนี้
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

มติประชุม

ที่ประชุมมีมติ ให้พิจ ารณาองค์ประกอบของ ก.บ.จ. ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหารื อ
สบจ. เพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
1. ส านั ก งานคุ ม ประพฤติ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เสนอโครงการพั ฒ นาระบบคุ ม ประพฤติ
ภูมิสารสนเทศ ของสานักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลกประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เพื่อขอรั บ การสนั บ สนุน งบประมาณจากค่าใช้จ่ายในการบริห ารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จานวน 226,300 บาท
2. ผู้แทน อ.เมืองพิษณุโลก เสนอขอเปลี่ยนหน่วยดาเนินการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนเพื่อห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ซึ่งเป็นงบประมาณเหลือจ่าย จานวน 1,285,000
บาท จากอาเภอเมืองพิษณุโลก เป็นสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

มติประชุม

ที่ประชุมมีม ติ เ ห็น ชอบตามข้อ 1 และข้อ 2 ทั้ งนี้ ตามข้อ เสนอของผู้ แทน อาเภอเมือ ง
ให้เปลี่ยนหน่วยดาเนินการ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อห่างไกลยาเสพติด
และอบายมุข งบประมาณ 1,285,000 บาท จากเดิม อาเภอเมือง เปลี่ยนเป็น สานักงาน
การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยมี ห น่ ว ยร่ ว ม คื อ มลฑลทหารบกที่ 39
เนื่องจากเป็นเจ้าของพื้นที่ดาเนินการ และเทศบาลตาบลบ้านคลอง เนื่องจากเป็นหน่วย
จัดทาแบบแปลนและประมาณราคา

ปิดประชุม

13.30 น.

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางฐิติมา ไพรศรีสวัสดิ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายพัฒนา ล้อมวงษ์โสภณ)
ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

