
อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเท่ียว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2559 

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 10.3๐ น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายช่ือกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ที่เข้าร่วมประชุม 

 1. วําที่ร๎อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยูํ รองผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธาน 

2. นางสาวณัฐมนต์ จินานุกูลวงศ์ แทน ผู๎แทนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 3. นายเตชิต ทรงบุญศาสตร์ แทน ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 4. พ.ต.อ.สมภพ คูหาวิชานันท์ แทน ผู๎บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 5. นางวลีย์ ไกรพจน์  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 6. นายชัยยง โกศลวิทยานันต์ แทน อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 7. นายสุธี จึงมีผลบุญ  คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 8. นางณัฐกฤตา ดาหาร  รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 9. นางสาวกริสนา พลชา  แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                                          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 10. นางสาวสุภัททา รุํงโรจน์พานิช แทน ผู๎อํานวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดฯ 

 11. นายกฤษดนัย มาศมัณฑนะ แทน ผู๎อํานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 12. นางสุชีรา มนัสตรง  แทน ผู๎อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต ๑ 

 13. นายสมจิตร์ หามนตรี  แทน ผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต ๒ 

 14. นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 15. นางสุมาลี ปกปูอง  รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 16. นายกฤษฎา บัวรังษี  แทน ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 17. นางสาวณัฐพร ยิ่งสกุล แทน สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 18. นายพุทธดํารงค์ คุณารักษ์ ท๎องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 19. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 20. นายอิสสระพงษ์ แทนศิริ ผู๎อํานวยการการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย   
                        สํานักงานพระนครศรีอยุธยา  

 21. นายบัญเลิศ อินทองตั๋ง แทน ผู๎อํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ 

 22. นางสาวสุธีรัตน์ ฉิมฉวี แทน ผู๎อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 23. นายกัมพล ดําเนินศิลป์ ผู๎จัดการการไฟฟูาสํวนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 24. นายพรหมนาถ นิจประกิจ แทน ผู๎อํานวยการการประปาสํวนภูมิภาค  
                                          สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 

 25. นายพิชัย ชุติธนธีระกุล แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 26. นายบุญธรรม ทศพิมพ์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา 

 27. นางสาววิจิต ศรีบุญญากร แทน นายกเทศมนตรีเมืองเสนา 

 28. นายเฉลิม อภิวาท  ผู๎แทนภาคประชาสังคม 

29. นายสิทธิวัชร สุขล๎อมธนติ ผู๎แทนภาคประชาสังคม 

 30. นางเกสร สวัสดิกุล  ผู๎แทนภาคประชาสังคม 

 31. นางโกสุม ไม๎ประดิษฐ์ ผู๎แทนภาคประชาสังคม 

 32. นายเกรียงไกร ดํานชัยวิจิตร ประธานหอการค๎าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   /33. นายสมหวัง... 
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 33. นายสมหวัง ถุงสุวรรณ แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 34. นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์  ผู๎อํานวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูล    เลขานุการ ก.บ.จ. 
     เพ่ือการพัฒนาจังหวัด สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายช่ือกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติด
ราชการ/ภารกิจ)  
 1. ผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. รองผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๑) 
 3. นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา 

4. นายกองค์การบริหารสํวนตําบลตลิ่งชัน 

 5. นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ผู๎แทนภาคประชาสังคม 

6. หัวหน๎าสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. ผู๎แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ที่ปรึกษา 
 8. ผู๎แทนสํานักงาน ก.พ.ร.  ที่ปรึกษา 

 9. ผู๎แทนสํานักงบประมาณ ที่ปรึกษา 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1. นายวุฒิชัย  จิตรีการ  สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. นางขนิษฐา  คําจันทร์แก๎ว สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 3. ผศ.ดร.ทรงวิทย์  เจริญกิจธนลาภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
4. นายไลซันต์ ตั้งภูมิ  สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา 
5. นายโฆษิต มีคุณกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
6. นางสาวอารีย์ บุษบา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
7. นายอาคม สงเคราะห์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
8. นายธเนศ วีระสัย  สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
9. ผศ.ทศพร นามโฮง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
10. นายวิชาญ น๎อยโต  ที่ทําการปกครองอําเภอทําเรือ 
11. นายไพรัตน์ เพชรยวน ที่ทําการปกครองอําเภอนครหลวง   
12. นายภาณุวัฒน์ สุพิมพานนท์ ที่ทําการปกครองอําเภอบางซ๎าย 
13. นางอมรรัตน์ กรึงไกร  ที่ทําการปกครองอําเภอบางไทร 
14. นายวัชรินทร์ รื่นถวิล  ที่ทําการปกครองอําเภอบางปะหัน 
15. นายสามารถ สุวรรณมณี ที่ทําการปกครองอําเภอบางปะอิน 
16. นายเดชาธร เชาว์เลขา ที่ทําการปกครองอําเภอบ๎านแพรก 
17. นายสมศักดิ ์เจริญไพฑูรย์ ที่ทําการปกครองอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
18. นายสมยศ เกษสุวรรณ ที่ทําการปกครองอําเภอมหาราช 
19. วําที่ร๎อยตรีอภิชัย ศรีเมือง ที่ทําการปกครองอําเภอลาดบัวหลวง 
20. นายจีรวัฒน์ สวนะปรีดี ที่ทําการปกครองอําเภอวังน๎อย 
21. นายอนุกูล เรือนแก๎ว  ที่ทําการปกครองอําเภอเสนา 
22. นางสาววราพร บุญลือ สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
23. นายกลวัชร  สงําจิตร  สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

/เปิดประชุม... 



อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเท่ียว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล 

- 3 - 

เปิดประชุม  เวลา 10.30 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ประธานกล่าวเปิดประชุม 

ประธาน  ขอเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้ งที่  8/2559  เนื่องจากผู๎วําราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาติดราชการจึงมอบให๎รองผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(วําที่ร๎อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยูํ) เป็นประธานการประชุมแทน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองการประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2559 เม่ือวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได๎จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 
2559 ฝุายเลขานุการได๎จัดทํารายงานการประชุมเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จํานวน 20 หน๎า 
ทั้งนี้ได๎แจ๎งผลการประชุมฯ ดังกลําวให๎คณะกรรมการ ก.บ.จ. รับรองรายงาน      
การประชุมแล๎ว โดยไมํมีข๎อแก๎ไขรายงานการประชุม 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา ให๎การรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) ฝุายเลขาฯ ได๎แจ๎งเวียนให๎สํวนราชการที่รับผิดชอบโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เรื่อง มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช๎จํายงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยงบลงทุนที่ไมํเกิน 2 ล๎านบาท 
ให๎ดําเนินการเบิกจํายให๎เสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม และงบลงทุนที่เกิน 2       
ล๎านบาท ต๎องกํอหนี้ผูกพันภายในเดือนธันวาคม หากลงนามไมํทันในเดือนธันวาคม
สํานักงบประมาณจะดึงงบประมาณกลับ 

  นอกจากนี้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
มีสํวนราชการที่ยังไมํเสนอโครงการเพ่ืออนุมัติ ดังนี้ 

  (1) ที่ทําการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการสํงเสริมกิจกรรม
ทํองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2560 กิจกรรมยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลก 
งบประมาณ 10,000,000 บาท และโครงการการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์มรดกโลก กิจกรรมปรับปรุงซํอมแซม
ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์ เ พ่ือเพ่ิมศักยภาพและสํงเสริมการทํองเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 28,270,000 บาท 

 
 
 

/(2) อุทยาน... 
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   (2) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โครงการการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์มรดกโลก กิจกรรม
จัดการด๎านจราจรเพื่อการทํองเที่ยว งบประมาณ 200,000 บาท และกิจกรรมแจ๎ง
เหตุและประชาสัมพันธ์เส๎นทางทํองเที่ยวผํานแอปพลิเคชั่น งบประมาณ 100,000 
บาท โดยทั้ง 2 กิจกรรม มีตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหนํวย
ดําเนินการรํวม ซึ่งได๎เสนอโครงการมาแล๎วแตํมีการแก๎ไข และจะเสนอในวันนี้  
  (3) สํานักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการผลิตปลาไทยเพ่ือ
การบริโภค กิจกรรมปลํยพันธุ์ปลา ระยะที่ 2 งบประมาณ 3 ,000,000 บาท และ
โครงการผลิตกุ๎งแมํน้ําปลอดภัย กิจกรรมผลิตกุ๎งแมํน้ําปลอดภัย ระยะที่  2 
งบประมาณ 6,000,000 บาท โดยได๎เสนอโครงการมาแล๎ว 
  (4) สํานักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการสํงเสริมกิจกรรม
ทํองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์ด๎านเศรษฐกิจและ
สังคมสูํการเป็นเมืองคูมํิตร (Sister City) ระหวํางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับเมือง
เกียวโต ประเทศญี่ปุุน งบประมาณ 4,000,000 บาท 

จ่าจังหวัดฯ  โครงการสํงเสริมกิจกรรมทํองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2560 
กิจกรรมยอยศยิ่งฟูาอยุธยามรดกโลก กําลังดําเนินการเสนอให๎ผู๎วําราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาพิจารณาอนุมัติโครงการ โดยปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได๎ลง
นามแล๎ว  สํ าหรับโครงการการพัฒนาแหลํงทํองเที่ ยวทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์มรดกโลก กิจกรรมปรับปรุงซํอมแซมศูนย์ศึกษา
ประวัติศาสตร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสํงเสริมการทํองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อยูํระหวํางรอให๎รองผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (นายเรวัต ประสงค์)      
ลงนามอนุติโครงการ 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) กระบวนการเสนอโครงการนั้นให๎ผํานกลุํมงานยุทธศาสตร์ฯ สํานักงาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากํอน โดยไมํให๎เสนอไปยังรองผู๎วําราชการจังหวัดโดยตรง 

พาณิชย์จังหวัดฯ  ในสํวนของสํานักงานพาณิชย์จังหวัดฯ โครงการอยูํระหวํางดําเนินการจัดทํา
รายละเอียด และจะเสนอโครงการภายในสัปดาห์หน๎า 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) (1) สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ให๎ดําเนินโครงการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพ       
ในพ้ืนที่ โครงการพระราชดําริ  กิจกรรมพัฒนาการผลิตข๎าวในพ้ืนที่แปลงนา         
สํวนพระองค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 1 ,000,000 บาท (หนึ่งล๎าน
บาทถ๎วน) โดยขอเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 ทั้งนี้ขอให๎ผู๎แทนสํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ชี้แจง 
รายละเอียดตํอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

 
/ผู้แทนส านักงาน... 
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ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดฯ สํานักงานเกษตรจังหวัดฯ ได๎ขออนุมัติโครงการพัฒนาและสํงเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่ โครงการพระราชดําริ กิจกรรมพัฒนาการผลิตข๎าวในพ้ืนที่แปลงนา            
สํวนพระองค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 1,000,000 บาท            
โดยแบํงป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 

  1. กิจกรรมจัดงานวันปลูกข๎าวในแปลงนาสํวนพระองค์ งบประมาณ 
262,200 บาท เปลี่ยนเป็นกิจกรรมจัดงานรับขวัญแมํโพสพในแปลงนาสํวน
พระองค ์งบประมาณ 352,500 บาท 

  2. กิจกรรมงานวันเก็บเกี่ยวข๎าวในแปลงนาสํวนพระองค์ งบประมาณ 
339,700 บาท เปลี่ยนเป็นกิจกรรมสํงเสริมการผลิตแปลงพันธุ์ข๎าว งบประมาณ 
258,400 บาท 

  3. กิจกรรมปรับปรุงบํารุงดินในแปลงนาสํวนพระองค์  งบประมาณ 
398,100 บาท เปลี่ยนเป็นกิจกรรมปรับพ้ืนที่และภูมิทัศน์แปลงนาสํวนพระองค์ 
งบประมาณ 389,100 บาท  

  เนื่องจากเมื่อวันพุธที่  16 พฤศิจกายน 2559  มีการประชุม
คณะกรรมการบริหารพ้ืนที่แปลงนาสํวนพระองค์  โดยมีผู๎วําราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุม และมีมติให๎ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการ
จัดงานให๎เหลือครั้งเดียว โดยงบประมาณที่เหลือจากการปรับระยะเวลา นําไป
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ซ่ึงแปลงพันธุ์เพิ่มข้ึนเป็น 250 ไรํ เกษตรกร 50 ราย แปลงนา 
7 ไรํ 2 งาน 

ประธาน  สรุปเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยงดจัดงาน แล๎วนํางบประมาณไปเพ่ิมในสํวน
ของเมล็ดพันธุ์ 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  รายละเอียดยํอยที่ขอเปลี่ยนแปลงในแตํละกิจกรรม ซึ่งเดิมบอกจํานวน
หนํวยได๎ แตํที่ขอเปลี่ยนแปลงใหมํไมํได๎บอกจํานวนหนํวย เชํน คําจ๎างเหมาดูแล
แปลงนาตลอดฤดูกาลผลิต เป็นเงิน 30,550 บาท ไมํมีการระบุที่มาของเงินจํานวน
นี้วํามาจากตัวคูณตัวไหน/ ปุ๋ยเคมี จํานวน 7.5 ไรํๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 
12,250 บาท ยอดเงินเกินมา 1,000 บาท โดยไมํทราบวําคืออะไร/ คําจ๎างเหมา
ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ จํานวน 1 ชิ้นงานๆ ละ 389,100 บาท ไมํทราบที่มา
เชํนกัน เป็นต๎น 

ประธาน  ประเด็นที่พบคือ รายละเอียดฐานในการคํานวณไมํชัดเจน มีกรรมการ
ทํานใดพบประเด็นที่สงสัยอีกหรือไม ํ

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) คําพาหนะสําหรับเกษตรกรผู๎รํวมงาน จํานวน 1 วันๆ ละ 300 คนๆ ละ 
1 มื้อๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท อาจจะมีการพิมพ์ผิดที่ 1 มื้อ      
ควรจะเป็น คําพาหนะสําหรับเกษตรกรผู๎รํวมงาน จํานวน 1 วันๆ ละ 300 คนๆ 
ละ200 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท  

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  กิจกรรมยํอยที่ 1 หมวดคําใช๎สอย คําจ๎างเหมาจัดการผลผลิตแปลงนา
สํวนพระองค์ บรรจุถุงและจัดสํง เป็นเงิน 30,000 บาท อยากทราบวําบรรจุได๎กี่ถุง             

ผู้แทนส านักงานเกษตรจังหวัดฯ ในสํวนของการบรรจุถุง เป็นการคาดการณ์ผลผลิตที่ได๎ใน 7 ไรํ 2 งาน     
คาดวําได๎ผลผลิตประมาณ 6 ตันกวํา ทําให๎ไมํสามารถระบุจํานวนถุงได๎ชัดเจน 
                                                                                     /ประธาน... 
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ประธาน   หากไมํสามารถระบุจํานวนถุงได๎ ควรจะมีฐานในการคํานวณ กี่คน กี่วัน 
เชํน จ๎างเหมาดูแลแปลงนาตลอดฤดูการผลิต ก็ต๎องระบุวํา จ๎างกี่คน กี่วัน คนละ
เทําไหรํ   

ผู้แทนเกษตรจังหวัดฯ  ขอชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
  1. คําจ๎างเหมาดูแลแปลงนาตลอดฤดูกาลผลิต รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

30,550 บาท ดังนี้  
   - คําตัดพันธ์ปน 7.5 ไรํๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 4 ครั้ง เป็นเงิน 

30,000 บาท  
   - คําน้ํามันสูบน้ําเข๎าแปลงนา เฉลี่ยลิตรละ 22 บาท จํานวน 3 ลิตร/ไรํ 

เป็นเงิน 550 บาท  
  2. คําจ๎างเหมาเก็บเก่ียว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท ดังนี้ 
   - คําจ๎างรถเก่ียว 7.5 ไรํๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน 7,500 บาท  
   - คําขนสํง (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ลพบุรี) ไป-กลับ เที่ยวละ 3,000 บาท เป็นเงิน 

6,000 บาท  
   - คําจ๎างเกี่ยวรอบแปลงนา 7.5 ไรํๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 1,500 บาท  
  3. คําจ๎างเหมาจัดการผลผลิต รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 30,000 บาท ดังนี้  
   - การเปุาทําความสะอาดข๎าว 7.5 ไรํ เฉลี่ยไรํละ 950 กิโลกรัม 

ผลผลิตรวมทั้งสิ้นเฉลี่ย 7 ตันกวํา ตันละ 1,400 บาท เป็นเงิน 10,155 บาท  
   - คําลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ข๎าว 7 ตันกวําๆ ตันละ 1,385 บาท    

เป็นเงิน 9,870 บาท 
   - คําบรรจุกระสอบ 7.125 ตัน บรรจุกระสอบๆ ละ 25 กิโลกรัม         

จํานวน 285 กระสอบๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 4,275 บาท 
   - คําสติ๊กเกอร์แสดงคุณสมบัติเมล็ดพันธุ์ข๎าว ราคา 10 บาท จํานวน 

285 กระสอบ เป็นเงิน 2,850  บาท 
   - คําจ๎างบรรจุ 285 กระสอบๆ ละ 10 บาท เป็นเงิน 2,850 บาท 
  ในสํวนของรายการคําวัสดุนั้นขอแก๎ไขงบประมาณเป็น จํานวน 11,250 

บาท เนื่องจากในวาระได๎มีการพิมพ์ผิด โดยจะใช๎ปุ๋ยเคมีตามคําวิเคราะห์ดิน เพ่ือให๎
ได๎คําพอดีกับดิน เป็นการลดความสิ้นเปลืองของปุ๋ย โดยมีแมํปุ๋ยสามตัวมาผสมกัน 

ประธาน  ในภาคของการผลิตนั้น ถ๎าใช๎สารอินทรีย์ได๎จะดีกวําเคมีหรือไมํ เหตุที่ใช๎ 
  เคมีนั้นเป็นเพราะต๎องการให๎เมล็ดข๎าวมีความอุดมสมบูรณ์เพ่ือเป็นแมํพันธุ์ที่ดี หรือ 
  เพราะเหตุใด แล๎วจะสามารถเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ได๎บ๎างหรือไมํ ชํวยอธิบายเชิงวิชาการ  

ผู้แทนเกษตรจังหวัดฯ  ขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมวํา ในพ้ืนที่ของแปลงนาสํวนพระองค์นั้น  
  จะใช๎กระบวนการผลิตแบบ GAP ซึ่งได๎ปรึกษากับกรมวิชาการ และกรมการข๎าววํา 
  เนื่องจากคุณสมบัติของน้ําและดินที่อยูํกับเคมีมานานจึงไมํสามารถใช๎อินทรีย์ได๎  
  แตํเราจะพยายามจนถึงที่สุด โดยเบื้องต๎นเราได๎ทําให๎ได๎มาตรฐานของ GAP ซึ่งได๎ 
  เมล็ดพันธ์ที่ได๎มาตรฐานของ GAP แตํต๎องใช๎เคมีบ๎างเพราะพ้ืนดินตรงนั้นได๎ผํานการ 
  ทํานามาเป็นระยะเวลานาน จึงจะต๎องคํอยๆ ฟ้ืนฟู โดยได๎ทําการหมักฟาง และทาง 
  พด. ได๎ให๎การสนับสนุนพืชบํารุงดินอยูํเสมอ เราก็พยายามจะทําให๎เป็นอินทรีย์   

            /มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการพัฒนาและ 
  ส่งเสริมอาชีพในพื้นที่โครงการพระราชด าริ กิจกรรมพัฒนาการผลิตข้าวในพื้นที่ 
  แปลงนาส่วนพระองค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามที่ส านักงานเกษตรจังหวัด 
  พระนครศรีอยุธยา เสนอขอ 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ)  (2) สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎รับการจัดสรร 
                            งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ให๎ดําเนินโครงการสํงเสริมกิจกรรมทํองเที่ยว 
  จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ปี  2560 กิจกรรมลานวัฒนธรรม งบประมาณ 
  8,000,000 บาท (แปดล๎านบาทถ๎วน) โดยขอเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม  
  (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 ทั้งนี้ขอให๎ผู๎แทนสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจง 
รายละเอียดตํอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ผู้แทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ กิจรรมลานวัฒนธรรม มี 2 กิจกรรมยํอย ได๎แกํ 1. กิจกรรมลาน
วัฒนธรรม ณ ศูนย์บริการนักทํองเที่ยว (ศาลากลางจังหวัดหลังเกํา) โดยเป็นการ
สํงเสริมการตลาดเพื่อรองรับการย๎ายร๎านค๎าหลังวิหารพระมงคลบพิตร มาอยูํบริเวณ
ศูนย์บริการนักทํองเที่ยว (ศาลากลางจังหวัดหลังเกํา) งบประมาณ 1,350,000 
บาท จะมีการแสดงพ้ืนบ๎าน (ไมํต๎องใช๎เวทีในการแสดง) และสามารถเปิดโอกาสให๎
นักทํองเที่ยวสามารถรํวมกิจกรรมได๎ ยังคงเดิม 

  2. กิจกรรมลานวัฒนธรรม ณ ถนนคนเดิน บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์-เสาร์ โดยขอเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม 
จากการจัดฉายภาพยนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ    พระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช (หนังกลางแปลง) ซึ่งเดิมให๎มีการงดจัดกิจกรรมรื่นเริง แตํปัจจุบัน
เงื่อนไขได๎ผํอนคลายลง ทําให๎เปลี่ยนเป็น การจัดการแสดงและการประกวด
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให๎สามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวให๎ค๎างคืนที่อยุธยาได๎    โดยมีการ
แสดงหลักๆ วันละ 1 รายการ และมีการแสดงพ้ืนบ๎าน (ยํอยๆ) วันละ 2 รายการ 
เชํน การแสดงโขน อยํางน๎อย 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่จัดกิจกรรม ซึ่งจะแสดงใน
พิธีเปิดถนนคนเดิน 1 ครั้ง และแสดงในวันที่ 2 เมษายน วันอนุรักษ์มรดกไทย 1 ครั้ง 
เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ  

  ในสํวนของการแสดงสาธิตภูมิปัญญา การจัดนิทรรศการ และการจําหนําย
สินค๎าทางวัฒนธรรม (OTOP) ยังคงเดิม 

ประธาน  เป็นการเปลี่ ยนจากกิจกรรมจัดฉายภาพยนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ         
(หนังกลางแปลง) เป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในการจัดการแสดงนั้นใช๎วิธีจัดซื้อ   
จัดจ๎างตามระเบียบพัสดุอยํางไร และกําหนดระยะเวลาในการแสดงเทําไหรํ 

ผู้แทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ ใช๎วิธี E-Bidding และคาดวําหากเข๎าระบบแล๎ว (จัดซื้อจัดจ๎างสัญญาเดียว) 
จะสามารถดําเนินการได๎ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560/ สํวนระยะเวลาในการแสดงนั้น
คาดวําประมาณ 1 ชั่วโมง  

คลังจังหวัดฯ  การแสดงใช๎วิธี E-Bidding นั้น คิดวําอาจจะไมํได๎ผลดีเทําที่ควร ควรใช๎วิธีพิเศษ
ดีกวําหรือไมํ เพราะเราจะได๎การแสดงที่มีความโดดเดํนมากกวํา และสามารถดึงดูดนักทํองเที่ยวได๎ด๎วย  

            /ประธาน... 
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ประธาน  การใช๎วิธีพิเศษจะมีปัญหามาก ซึ่ งผู๎วําราชการจังหวัดเป็นหํวงหนํวย 
ดําเนินการในการชี้แจงกับหนํวยตรวจสอบ ดังนั้น ควรดูรายละเอียดวิธีการจัดซื้อจัด
จ๎างให๎ดี   

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) กรณีจะได๎ผู๎รับจ๎างดีหรือไมํ ขึ้นอยูํกับการเขียน TOR ให๎ครอบคลุม       
(การเขียนสเปค)  

ผอ.ททท.อย.  เหตุใดระยะเวลาจัดงานเหลือ 1 เดือน แตํงบประมาณยังคงเทําเดิม   

ผู้แทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ เหตุที่ลดจํานวนวัน เนื่องจากการเปลี่ยนจากการจัดฉายภาพยนตร์  
เป็นการแสดง ซึ่งต๎องใช๎งบประมาณที่สูงกวําเดิม เชํน การแสดงโขน เฉลี่ยตํอครั้ง  
ประมาณ 2-3 แสนบาท วันละ 1 แสนบาท หากเป็นการแสดงใหญํๆ เพ่ือต๎องการ 
ดึงดูดนักทํองเที่ยว ต๎องใช๎งบประมาณสูงกวําเดิม และจะต๎องเฉลี่ยจากสํวนของ     
การแสดงยํอย 

ประธานหอการค้าจังหวัดฯ  เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมที่ 1 และ ๒ เข๎าด๎วยกัน ซึ่งสํวนหนึ่งจัดที่
ศูนย์บริการนักทํองเที่ยว (ศาลากลางจังหวัดหลังเกํา)  อีกสํวนหนึ่งจัดที่ถนนคนเดิน 
บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หากจะมีการเชื่อมโยงในเรื่อง
ของพ้ืนที่ทั้งสองสํวน เห็นควรใช๎รถราง และจัดตารางการแสดงให๎เป็นการเสริมกัน  

ประธาน  เพ่ือให๎เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ให๎ทางวัฒนธรรมจังหวัดฯ รับ
ข๎อสังเกตของประธานหอการค๎าจังหวัดฯ ไปด๎วย  

ผู้แทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ กิจกรรมที่ ๑ ลานวัฒนธรรม ณ ศูนย์บริการนักทํองเที่ยว (ศาลากลาง
จังหวัดหลังเกํา) เป็นการสํงเสริมการตลาดในชํวงกลางวัน โดยนักทํองเที่ยวที่มา
นมัสการวิหารมงคลบพิตร จะต๎องนํารถไปจอดบริเวณนั้น สํวนนักทํองเที่ยวที่มี
วัตถุประสงค์จะนมัสการวิหารมงคลบพิตรในชํวงตอนเย็น จะมีการจัดกิจกรรมตํอ 
โดยวางแผนให๎นักทํองเที่ยวที่มาสามารถรํวมกิจกรรมไดท๎ั้งกลางวันและกลางคืน  

นายสมหวัง ถุงสุวรรณ  กิจกรรมที่ 1 ลานวัฒนธรรม ณ ศูนย์ทํองเที่ยวอยุธยา (ศาลากลางจังหวัด                     
หลั ง เกํ า )  เ ริ่ ม เดื อนมีนาคม  2560 และ กิจกรรมที่  2  ลานวัฒนธรรม                 
ณ ถนนคนเดิน บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เริ่ม เดือน 
กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งสองกิจกรรมมีความเชื่อมโยงหรือไมํ เนื่องจากระยะเวลา     
จัดกิจกรรมตํางกัน และในสํวนของการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดง 
พ้ืนบ๎านมีความเหมือนหรือแตกตํางกันอยํางไร  

ผู้แทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ การจัดการแสดงตามกิจกรรมที่ 1 ลานวัฒนธรรม ณ ศูนย์บริการ
นักทํองเที่ยว (ศาลากลางจังหวัดหลังเกํา) จะเป็นการแสดงสํงเสริมการตลาด         
เพ่ือรองรับการย๎ายร๎านค๎าบริเวณหลังวิหารมงคลบพิตร กิจกรรมที่ 2 ลานวัฒนธรรม 
ณ ถนนคนเดิน บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดทุกวันศุกร์-
เสาร์ เริ่มจัดตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ์ ในชํวงกลางคืนจะจัดทั้งสองกิจกรรมไปพร๎อมๆ กัน  

 กิจกรรมที่  ๑ เป็นการแสดงที่ ไมํ ใช๎ เวที เ พ่ือสํงเสริมและดึงดูดให๎
นักทํองเที่ยวมีสํวนรํวมในกิจกรรม สํวนกิจกรรมที่ ๒ เป็นการแสดงที่ต๎องใช๎เวที  

 

            /ประธานหอการค๎า... 
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ประธานหอการค้าจังหวัดฯ การย๎ายร๎านค๎าหลังวิหารมงคลบพิตรมาแล๎วจัดกิจกรรมเพ่ือสํงเสริมการ
ทํองเที่ยวถือเป็นสิ่งสําคัญ ตามที่หอการค๎าเสนอ คือ การเชื่อมโยงกิจกรรม                
ลานวัฒนธรรม บริเวณศูนย์บริการนักทํองเที่ยว (ศาลากลางจังหวัดหลังเกํา) กับ
รถราง เพ่ือสํงเสริมทํองเที่ยวและให๎ร๎านค๎าสามารถเปิดขายได๎ทั้งกลางวันและ
กลางคืน 

อ.เฉลิม อภิวาท  เห็นด๎วยกับทางประธานหอการค๎า แตํชํวงเวลาที่ทางผู๎แทนสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดฯ เสนอยังไมํสมบูรณ์ จึงอยากให๎ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการกํอน 
และให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องประสานกัน เพ่ือให๎เกิดการบูรณาการรํวมกัน รวมทั้ง
การถอดบทเรียนจากถนนคนเดินที่เชียงใหมํ  

ประธาน ทํานมีการเตรียมการอยํางไร  

ผู้แทนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ เดิมมีการวางแผนและหารือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล          
 สุวรรณภูมิมาโดยตลอด แตํภายหลังมีข๎อจํากัดเรื่องการเบิกจํายงบประมาณในสํวน
 ของงบประมาณเบิกจํายแทนกัน แตํได๎หารือกันเรียบร๎อยแล๎ว และจะมีการแตํงตั้ง
 คณะกรรมการในการทํางานบูรณาการรํวมกัน  

ประธาน  ควรแตํงตั้งสํวนราชการหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องอยูํในคณะกรรมการนั้น
รวมทั้งผู๎ทรงคุณวุฒิด๎วย เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพในการใช๎จํายงบประมาณ 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) ขอเรียนถาม การจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ เป็นการจ๎าง Organize        
เราสามารถแยกเป็นแตํละกิจกรรม โดยไมํต๎องจ๎าง Organize ได๎หรือไมํ โดยอาจจะ
ดําเนินการจ๎างเป็นรายๆ ไป 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง  กิจกรรมดังกลําวเป็นงบดําเนินงาน ซึ่งการแยกกิจกรรมสามารถทําได๎      
แตํไมํเห็นด๎วยในการจ๎าง Organize หากหนํวยงานสามารถดําเนินการได๎ ก็อยากให๎
ดําเนินการเองมากกวํา  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2560 กิจกรรมลานวัฒนธรรม ตามที่ 
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสนอขอ 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) (3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ให๎ดําเนินโครงการสํงเสริมกิจกรรมทํองเที่ยว
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2560 กิจกรรมไหว๎พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา 
งบประมาณ 8,000,000 บาท (แปดล๎านบาทถ๎วน) โดยขอเปลี่ยนรายละเอียด
กิจกรรม  
 ทั้งนี้ขอให๎ผู๎แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ชี้แจง 
รายละเอียดตํอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 

 

 

 

            /ผู๎แทน มทร. ... 
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ผู้แทน มทร.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได๎เสนอโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ งบประมาณ 8,000,000 บาท เพ่ือดําเนินกิจกรรม    
ไหว๎พระรับพร ชมละคร นอนอยุธยา โดยมีปัญหาในเรื่องของหนํวยเบิกจําย
งบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยไมํสามารถเป็นหนํวยเบิกจํายงบประมาณของจังหวัดได๎ 
จึงได๎หารือกับสํานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพ่ือ
ดําเนินการโครงการ/กิจกรรมนี้รํวมกัน และให๎ทางสํานักงานการทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ๎าภาพหลัก/หนํวยเบิกจํายงบประมาณ 

ประธาน  เป็นการติดที่ข๎อระเบียบปฏิบัติ ไมํใชํผิดที่เนื้อหาของโครงการ  และได๎มี
ก า รปรึ กษ ากั นแล๎ ว ร ะหวํ า ง สํ า นั ก ง านกา รทํ อ ง เที่ ย ว แล ะกี ฬา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ใชํหรือไมํ 

ผู้แทน มทร.     เป็นการติดที่ข๎อระเบียบปฏิบัติ ไมํใชํเนื้อหาของโครงการ  

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) ขอชี้แจงเ พ่ิมเติมจากเดิมในการประชุม กบจ. ครั้ งที่  7/2559  
ได๎เห็นชอบให๎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นหนํวยดําเนินการ ใน
การประชุมครั้งนี้  จึงขอเปลี่ยนแปลงให๎สํานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นเจ๎าภาพหลัก และให๎มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิเป็นหนํวยสนับสนุนการดําเนินงาน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โครงการส่งเสริม
กิจกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2560 กิจกรรมไหว้พระรับพร 
ชมละคร นอนอยุธยา โดยให้ส านักงานการท่องเที่ ยวและกีฬาจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพหลัก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ เป็นหน่วยสนับสนุนการด าเนินงาน  

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) (4) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2560 ให๎ดําเนินโครงการศูนย์อาหารปลอดภัยจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 1,042,000 บาท (หนึ่งล๎านสี่หมื่นสองพันบาทถ๎วน) 
โดยขอเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 ทั้งนี้ขอให๎ผู๎แทนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจง 
รายละเอียดตํอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดฯ โครงการศูนย์อาหารปลอดภัยเป็นการบูรณาการทํางานกับ Agenda 7 
เรื่องสํงเสริมสุขภาพและสุขสภาวะทางสังคม เน๎นปัจจัยที่เอ้ือตํอสุขภาพกับอาหาร
ปลอดภัย หนํวยดําเนินงาน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
(หันตรา) จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม โดยให๎อาจารย์ มทร.(หันตรา) 
ชี้แจง 

 

 

 

 

            /ผู๎แทน มทร. ... 
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ผู้แทน มทร.(หันตรา)  ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)      
ในสํวนของการจ๎างเหมาผู๎ชํวยในห๎องปฏิบัติการ ขอยกเลิกการจ๎างเหมาเนื่องจาก
สามารถใช๎นักศึกษาของมหาวิทยาลัยชํวยในห๎องปฏิบัติการแทนได๎  และกิจกรรม
ศึกษาดูงานสถานประกอบการแปรรูปอาหาร ขอยกเลิกกิจกรรมนี้ เนื่องจากเป็น
กิจกรรมที่ดําเนินการภายหลังการฝึกอบรมซึ่งกําหนดในปลายเดือนกุมภาพันธ์ จึงไมํ
สามารถเบิกจํายได๎ทันในไตรมาส 2 และกิจกรรมคําจ๎างตรวจวิเคราะห์ตัวอยําง
อาหารเพ่ือขอการรับรอง ขอยกเลิกกิจกรรมนี้เนื่องจากทางห๎องปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได๎เอง ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ได๎ดําเนินการรํวมกัน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิไมํ
สามารถเบิกจํายได๎โดยตรง ต๎องผํานทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ เนื่องจากติด
ปัญหาหลายอยํางในระเบียบพัสดุจึงขอยกเลิกกิจกรรม 

ประธาน   จะกระทบตํอวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไมํ 

ผู้แทน มทร.(หันตรา)  ไมํกระทบกับวัตถุประสงค์ของโครงการ สามารถใช๎ห๎องปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได๎ หากจะดําเนินการตามรายการเดิม 
ต๎องดําเนินการหลายขั้นตอน อาจจะดําเนินการ เบิกจํายไมํทันตามไตรมาส           
จึงขอยกเลิก  

ประธาน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ วําอยํางไรในฐานะเป็นหนํวยดําเนินการ
รํวมและเป็นหนํวยเบิกจํายงบประมาณ  

ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดฯ หากจะต๎องดําเนินการปรับรายละเอียดมาก และต๎องใช๎ระยะเวลานาน    
ซึ่งจะสํงผลทําให๎การเบิกจํายของจังหวัดลําช๎า จึงขอคืนเงินโครงการฯ 

ประธาน งบประมาณเหลือจํายจากโครงการเทําไร 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) เหลือจํานวน ๓๖๓,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ๎วน)      
เป็นเงินเหลือจํายจากโครงการฯ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการศูนย์อาหาร
ปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเสนอขอ 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) (5) สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ได๎รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2560 ให๎ดําเนินโครงการฟ้ืนฟูพัฒนาแหลํงน้ํา กิจกรรมการเพ่ิม
แหลํงน้ําในไรํนาเพ่ือการเกษตร งบประมาณ 10 ,005,000 บาท (สิบล๎านห๎าพัน
บาทถ๎วน) โดยขอเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม  
 ทั้งนี้ขอให๎ผู๎แทนสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ชี้แจง รายละเอียด
ตํอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) โครงการดังกลําว เดิมให๎สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยาเป็นหนํวย
ดําเนินการ แตํเนื่องจากพ้ืนที่ดําเนินการเป็นพ้ืนที่ที่เกษตรกรต๎องเชํา ทําให๎ไมํ
สามารถดําเนินการให๎เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสถานีพัฒนาที่ดินฯ ได๎ จึงขอยกเลิก
กิจกรรมดังกลําว 

 
            /ฝุายเลขา... 
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  ฝุายเลขาฯ จึงได๎หารือกับผู๎วําราชการจังหวัด และได๎มีข๎อสั่งการให๎ดําเนิน
เป็นกิจกรรมขุดลอกคลองสํงน้ํา ขุดลอกคลองสาธารณะ และเจาะบํอบาดาล และ
เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ได๎มีการประชุมหารือกับนายอําเภอ โดยมี     
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน ซึ่งได๎มอบหมายให๎อําเภอ 16 อําเภอ 
เป็นหนํวยดําเนินการ และขอให๎อําเภอชี้แจงรายละเอียดตํอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

อ.เฉลิม อภิวาท  เห็นด๎วย เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวอยุธยาเป็นวิถีชีวิตริมน้ํา หากเรา
สามารถทําคลองให๎กลายเป็นแหลํงเก็บน้ําได๎ ก็จะเป็นผลดีในการจัดการกับปัญหา
ภัยแล๎ง และเห็นชอบตามหลักการที่เสนอ 

นอภ.เสนา  อําเภอเสนาทํากิจกรรมขุดลอก โดยจะดําเนินการเสนอโครงการวันนี้      
ซึ่งจะมีรายละเอียดโครงการ และแบบ ปร.4 ปร.5 ประกอบ รายละเอียดเป็นไป
ตามมาตรฐานราคากลาง  

คลังจังหวัดฯ  โครงการดังกลําวเป็นโครงการที่ดี ที่จะชํวยแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง แตํเรา   
ไมํมีรายละเอียดในการพิจารณา จึงขอให๎เลื่อนการพิจารณาออกไปกํอนดีหรือไมํ 

ผู้แทนอ าเภอวังน้อย  อําเภอทุกอําเภอได๎รับแจ๎งให๎จัดทํารายละเอียดโครงการเมื่อวันอังคารที่ 6 
ธันวาคม 2559 และพยายามสํงรายละเอียดโครงการ รวมทั้งแบบประมาณการ 
ปร.4 ปร.5 ในสํวนของอําเภอวังน๎อยทํากิจกรรมขุดบํอสาธารณะที่ตื้นเขิน บนเนื้อที่
หนองนาติดถนนดํา จํานวน 4 ไรํ และหนองปุา จํานวน 3 ไรํ ซึ่งมีวัตถุประสงค์    
เพ่ือกักเก็บน้ํา สามารถใช๎พ้ืนที่ดังกลําวเป็นที่สาธารณะสําหรับการพักผํอนได๎  และ
เป็นการรักษาสาธารณสมบัติของแผํนดินไมํให๎ถูกบุกรุก 

ผอ.ททท.อย.  ขอเรียนถามที่ประชุมเป็นความรู๎ ในการขุดลอกหรือขุดบํอ ควรจะขุดในฤดูใด 

ผู้แทนอ าเภอวังน้อย  ควรดําเนินการขุดในชํวงฤดูแล๎ง หากได๎รับการอนุมัติโครงการแล๎ว        
จะสามารถดําเนินการในชํวงเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ได๎ 

ผอ.ททท.อย.  ยังคงมีความกังวลวําหากดําเนินการขุดชํวงนี้ ซึ่งยังมีน้ําอยูํ จะทําให๎ไมํ
สามารถดําเนินการได๎ดีเทํากับขุดตอนหน๎าแล๎งที่เห็นปริมาตรดินได๎ชัดเจน 

นอภ.บางปะอิน  การขุดลอก มี 2 แนวทาง คือ ในชํวงฤดูแล๎งสามารถดําเนินการขุดได๎ 
เพราะสามารถเห็นและคํานวณปริมาณดินได๎ และในชํวงฤดูฝนก็สามารถคํานวณ
ปริมาตรดินได๎เชํนกัน โดยจะวัดจากจํานวนดินที่ขุดขึ้นมา ซึ่งอําเภอบางปะอินได๎
เตรียมการขุดลอกไว๎ 3-4 โครงการ เพ่ือตํอน้ําจากระบบคลองชลประทานไปยังทุํงนา 

ประธาน  ที่ประชุมอาจจะเห็นชอบในหลักการ แตํไมํสบายใจวําโครงการดังกลําวจะ
คุ๎มคําและได๎ประโยชน์ หรือไมํ 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.กลุ่มงานยุทธฯ) กิจกรรมนี้เป็นงบประมาณที่ได๎จากการยกเลิกกิจกรรมเดิม ตามมติที่
ประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่  7/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 โดยให๎สถานี
พัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยาเป็นหนํวยดําเนินการ เมื่อตรวจสอบแล๎วพบวํา พ้ืนที่
เกษตรกรสํวนมากที่จะดําเนินการขุดเป็นพ้ืนที่เชํา (ไมํได๎เป็นเจ๎าของ) จึงไมํสามารถ 
 

 

            /ดําเนินการ...  
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 ดําเนินการได๎ และเมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 ได๎มีการประชุมหารือกับ
นายอําเภอ และที่ประชุมเห็นชอบในหลักการให๎อําเภอเป็นหนํวยดําเนินการ  
หากคณะกรรมการไมํสบายใจ จะให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตรวจสอบโครงการกํอน
เสนอให๎ผู๎วําราชการจังหวัดพิจารณาอนุมัต ิ

ประธานหอการค้าจังหวัดฯ  ขอให๎มีหนังสือเวียนถึงกรรมการทุกทําน ในสํวนของรายละเอียดโครงการ 

ผอ.สถานีพัฒนาทีด่ินฯ   ขอยกเลิกโครงการเนื่องจากพ้ืนที่เกษตรกรที่จะดําเนินโครงการเป็นพ้ืนที่
เชํา ทําให๎ไมํมีความพร๎อมในการดําเนินโครงการ สํวนเกษตรกรที่มีความพร๎อมใน
การดําเนินโครงการ จะเสนอโครงการในโอกาสตํอไป 

คลังจังหวัดฯ   ควรมอบให๎สํานักงานโยธาธิการฯ หรือโครงการชลประทานฯ ตรวจสอบ
โครงการกํอนดีหรือไม ํ

ประธาน   ควรทํารูปแบบของคณะอนุกรรมการดีหรือไมํ ซึ่งจะมีหนํวยที่เกี่ยวข๎อง
ได๎แกํ สํานักงานโยธาธิการฯ โครงการชลประทาน โดยให๎สํานักงานคลังจังหวัดฯ         
เป็นหัวหน๎าคณะอนุกรรมการ 

ผู้แทนกรมบัญชีกลาง   งบประมาณของแตํละอําเภอถึง 5 แสนบาท หรือไมํ หากไมํถึง 5 แสนบาท      
ก็สามารถใช๎วิธีตกลงราคาได๎ จะทําให๎ผูกพันหนี้ได๎เร็ว 

ผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  ได๎ประสานกับอําเภอให๎มีการดําเนินการไมํเกิน ๕ แสนบาท 

มติที่ประชุม   เห็นชอบให้โอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูพัฒนา 
แหล่งน้ า กิจกรรมการเพิ่มแหล่งน้ าในไร่นาเพื่อการเกษตร งบประมาณ 
10,005,000 บาท (สิบล้านห้าพันบาทถ้วน) หน่วยด าเนินงาน สถานีพัฒนา
ที่ดินพระนครศรีอยุธยา โดยให้เปลี่ยนแปลงกิจกรรมและหน่วยด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. กิจกรรมขุดลอกคลองบางขวด ตําบลลุมพลี อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
งบประมาณ 500,000 บาท หนํวยดําเนินงาน อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
  2. กิจกรรมขุดลอกเปิดทางไหลระบายและกําจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ํา
การเกษตรลําคลองในเขต หมูํที่ 7 ต.บ๎านแถว รวม 3 สาย งบประมาณ 500,000 
บาท หนํวยดําเนินงาน อําเภอเสนา 
  3. กิจกรรมขุดลอกเปิดทางน้ําคลองจิกเชื่อมคลองบางโหง หมูํที่ 4 ตําบล
บ๎านเลน อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 500,000 บาท 
หนํวยดําเนินงาน อําเภอบางปะอิน 
  4. กิจกรรมขุดลอกเพ่ือเปิดขยายแหลํงกักเก็บน้ําธรรมชาติคลองตลาด
เกรียบ (ชํวงที่  3) หมูํที่  8 ตําบลตลาดเกรียบ อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 500,000 บาท หนํวยดําเนินงาน อําเภอบางปะอิน 
  5. กิจกรรมขุดลอกแหลํงน้ําหนองแขม หมูํที่ 6 ตําบลลําตาเสา อําเภอวัง
น๎อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 500,000 บาท หนํวยดําเนินงาน 
อําเภอวังน๎อย 
  6. กิจกรรมขุดลอกแหลํงน้ําหนองนา หมูํที่ 9 ตําบลลําตาเสา อําเภอ      
วังน๎อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 223,000 บาท หนํวยดําเนินงาน 
อําเภอวังน๎อย 

  
 /7.กิจกรรม 
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  7. กิจกรรมขุดลอกแหลํงน้ําหนองบํา หมูํที่ 9 ตําบลลําตาเสา อําเภอวัง
น๎อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 200,000 บาท หนํวยดําเนินงาน 
อําเภอวังน๎อย 
  8. กิจกรรมขุดลอกคลองพร๎อมกําจัดวัชพืชบริเวณคลองอ๎อมเกาะใหญํ     
หมูํที่ 1 ตําบลบ๎านม๎า อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  งบประมาณ 
500,000 บาท หนํวยดําเนินงาน อําเภอบางไทร 
  9. กิจกรรมขุดลอกคลองบางแกเพ่ือพัฒนาแหลํงน้ําทางการเกษตร หมูํที่ 
1,2,10 ตําบลบางไทร  อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 
500,000 บาท หนํวยดําเนินงาน อําเภอบางไทร 
  10. กิจกรรมขุดลอกและกําจัดวัชพืชหนองบางทอง หมูํที่ 5 ตําบลลาด
น้ําเค็ม อําเภอผักไหํ งบประมาณ 500,000 บาท หนํวยดําเนินงาน อําเภอผักไหํ 
  11. กิจกรรมขุดเจาะบํอบาดาล หมูํที่ 10 บริเวณที่สาธารณะ ตําบลสาม
บัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 499,700 บาท หนํวย
ดําเนินงาน อําเภออุทัย  
  12. กิจกรรมขุดลอกคลองสํงน้ํา หมูํที่ 4 ตําบลหนองขนาก อําเภอทําเรือ 
งบประมาณ 490,000 บาท หนํวยดําเนินงาน อําเภอทําเรือ 
  13. กิจกรรมขุดลอกคลองสาธารณะ หมูํที่ 7 และหมูํท่ี 8 ตําบลปลายกลัด 
อําเภอบางซ๎าย งบประมาณ 498,000 บาท หนํวยดําเนินงาน อําเภอบางซ๎าย 
  14. กิจกรรมขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์หมูํที่ 5 ,7,8 ตําบลน้ําเต๎า 
อําเภอบางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 499 ,400 บาท หนํวย
ดําเนินงาน อําเภอบางบาล 
  15. กิจกรรมเจาะบํอน้ําประปาบาดาล หมุํที่ 4 ตําบลขยาย อําเภอบางปะ
หัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 500,000 บาท หนํวยดําเนินงาน 
อําเภอบางปะหัน 
  16. กิจกรรมขุดลอกแหลํงน้ํ า หมูํที่  2 ตําบลสามไถ  งบประมาณ 
495,000 บาท หนํวยดําเนินงาน อําเภอนครหลวง 
  17. กิจกรรมขุดลอกลํารางระบายน้ํ าริมคลองชลประทาน หมูํที่ 
2,3,4,5,6,7 ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง งบประมาณ 435,000 บาท 
หนํวยดําเนินงาน อําเภอนครหลวง 
  18. กิจกรรมขุดลอกหนองเรียง,คลองปากคลองเรือ,คลองระบายน้ํา 3 
ขวา(ด๎านเหนือ) หมูํที่ 6 ตําบลแมํลา อําเภอนครหลวง งบประมาณ 108,000 
บาท หนํวยดําเนินงาน อําเภอนครหลวง 
  19. กิจกรรมขุดลอกคลองพร๎อมกําจัดวัชพืชเปิดทางน้ํา หมูํที่ 2 ตําบลพิต
เพียน อําเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 500,000 บาท 
หนํวยดําเนินงาน อําเภอมหาราช 
  20. กิจกรรมเจาะบํอบาดาล หมูํที่ 12 ตําบลโคกมํวง อําเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 250,000 บาท หนํวยดําเนินงาน อําเภอภาชี 
  21. กิจกรรมปรับปรุงซํอมแซมระบบประปา ขุดเจาะบํอบาดาล หมูํที่ 3 
ตําบลระโสม อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 331,000 บาท 
หนํวยดําเนินงาน อําเภอภาชี 

/22. กิจกรรม 
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  22. กิจกรรมขุดลอกเสริมคันทางและกําจัดวัชพืช หนองขวาง หมูํที่ 3 
ตําบลบ๎านแพรก งบประมาณ 480,300 บาท หนํวยดําเนินงาน อําเภอบ๎านแพรก 
  23. กิจกรรมขุดลอกแหลํงน้ํา หมูํที่ 2 ,6 และ 7 ตําบลพระยาบันลือ 
งบประมาณ 495,600 บาท หนํวยดําเนินงาน อําเภอลาดบัวหลวง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม   - ไมํมี - 
 

************************** 
ปิดประชุม 12.05 น. 

 

       วราพร  บุญลือ  ผู๎จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นางสาววราพร  บุญลือ) 

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
      สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
            พงศ์จิตต์  รวีกิจสัมฤทธิ์  ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 

    (นายพงศ์จิตต์  รวีกิจสัมฤทธิ์) 
     ผู๎อํานวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

    สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 


