
อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเท่ียว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2560 

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.0๐ น. 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร ๔ ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

รายช่ือกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ที่เข้าร่วมประชุม 

 1. วําที่ร๎อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยูํ รองผู๎วําราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา                 ประธาน 

2. นางเกสร  กันทริกา  แทน ผู๎แทนกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 

 3. นางสาวสมจิตร์  คนไว  แทน ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 4. พ.ต.อ.ฉลอง  สุขจันทร์  แทน ผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 5. นางวลีย์ ไกรพจน์  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 6. นายประเสริฐ  โฆษิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 7. นายสุธี จึงมีผลบุญ  คลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 8. นายประพนธ์  ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 9. นางปิลันธนา  วสุรัตน์  แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                                          จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 10. นางสาวสุภัททา รุํงโรจน์พานิช แทน ผู๎อ านวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดฯ 

 11. นายจีระพงษ์  ปิณฑะบุตร ผู๎อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 12. นางสุชีรา มนัสตรง  แทน ผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต ๑ 

 13. นายสมจิตร์ หามนตรี  แทน ผู๎อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต ๒ 

 14. นางสุวรรณา ชนินทร์วณิชย์ พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 15. นายวุฒิพงศ์  กะสินัง  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 16. นางสาววรรณร  แก๎วบัวดี รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 17. นางธนวรรณ  กระจํางธรรม แทน ท๎องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 18. นางสาวปราณี ภารังกูล พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 19. วําทีร่๎อยตรีภาณุวัฒน์  ขัดนาค แทน ผู๎อ านวยการการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย  
               ส านักงานพระนครศรีอยุธยา  

 20. นายสุรพล  อยูํเจริญ  ผู๎อ านวยการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ 

 21. นางจิญาดา  ภูมิรินทร์ แทน ผู๎อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 22. นายณัทฏ์  นันทศิริ  แทน ผู๎จัดการการไฟฟ้าสํวนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 23. นายพรหมนาถ นิจประกิจ แทน ผู๎อ านวยการการประปาสํวนภูมิภาค  
                                          สาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) 

 24. นางสาวธันวล ี เกตุแก๎ว แทน นายกองค์การบริหารสํวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 25. นายปรีชา  ขันธไพรศรี แทน นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา 
26. นายบุญธรรม  ทศพิมพ์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา 

 27. นางสาววิจิต ศรีบุญญากร แทน นายกเทศมนตรีเมืองเสนา 

 28. นายสุรพจน์  โอริส  นายกองค์การบริหารสํวนต าบลตลิ่งชัน  

 29. นายเฉลิม อภิวาท  ผู๎แทนภาคประชาสังคม 

30. นายสิทธิวัชร สุขล๎อมธนติ ผู๎แทนภาคประชาสังคม 

31. นางจิระพันธุ์  พิมพ์พันธุ์   ผู๎แทนภาคประชาสังคม 
32. นางเกสร สวัสดิกุล  ผู๎แทนภาคประชาสังคม 

   /33. นางโกสุม... 
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 33. นางโกสุม ไม๎ประดิษฐ์ ผู๎แทนภาคประชาสังคม 

 34. นายเกรียงไกร ดํานชัยวิจิตร ประธานหอการค๎าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 35. ร.ต.ฐกรณ์  พงษ์พันธุ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 36. นายสัมฤทธิ์  กองเงิน  หัวหน๎าส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เลขานุการฯ 
 37. นายพงศ์จิตต์ รวีกิจสัมฤทธิ์  ผู๎อ านวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูล      ผูช๎ํวยเลขานุการฯ 
     เพ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

3. ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. ผู๎แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ที่ปรึกษา 
 5. ผู๎แทนส านักงาน ก.พ.ร.  ที่ปรึกษา 

 6. ผู๎แทนส านักงบประมาณ ที่ปรึกษา 

ผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 1. นายสมศักดิ์  เจริญไพทูรย์ อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
 2. นางปราณี สุขอุดม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

3. นายจักรวุธ สนธิศักดิ์วรรณะ อ าเภอบางบาล 
4. นายไพรัตน์ เพชรยวน  อ าเภอบางปะอิน 
5. นายณรงค์เดช ฉิมเล็ก  ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 6. นายปิยะชัย  สยนานนท์ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
7. นางนิตยา  หิรัญประดิษฐ์ ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
8. นายลือชา นิสัยกล๎า   ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พระนครศรีอยุธยา   
9. นายธันวิน  สวัสดิศานต์  แขวงทางหลวงอยุธยา 
10. นางตุลาวรรณ  ทัพวนานต์ ส านักงานขนสํงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
11. นายโบว์แดง  ทาแก๎ว  โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา 
12. นายธีระศักดิ์  ขุมเงิน  ส านักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13. นายธเนศ วีระสัย  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
14. กฤษณศักดิ์  ส าอาง  โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาเริงราง   
15.  นางสาวอ๎อยทิพย์ ทิพย์สูตร  อ าเภอนครหลวง 
16. นายประเสริฐ เล็กรุํงเรืองกิจ  โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาป่าสักใต๎ 
17. นายสมพล  ชุมแก๎ว   ส านักงานกํอสร๎างชลประทานขนาดกลางที่12 
18. นายศราวุฒิ  ไวทยะวิญญู โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาเริงราง   
19. นายรุํงโรจน์ พ่ึงอํอน  โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาเจ๎าเจ็ด-บางยี่หน 
20. |นายไพศาล จันทร์ขจร โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาเจ๎าเจ็ดบางยี่หน 
21. นายไกรฤทธิ์ บุษพันธุ์ โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาเริงราง 
22. นางละออ ศรีผําน  ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
23. นายสาโรจน์ ศรีชัย  โครงการสํงน้ าและบ ารุงรักษาเจ๎าเจ็ด-บางยี่หน 
24. นางสาววราพร  บุญลือ ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

/เปิดประชุม... 
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เปิดประชุม   เวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  ขอเปิดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2560 เนื่องจากผู๎วําราชการจังหวัดติดภารกิจ
จึงมอบหมายให๎รองผู๎วําราชการจังหวัด (วําที่ร๎อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยูํ )          
เป็นประธานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง การรับรองการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2559 เม่ือวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 
  คณะกรรมการบริหารงานจั งหวัดแบบบูรณาการ (ก .บ .จ. )  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ได๎จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 
2559 ฝ่ายเลขานุการได๎จัดท ารายงานการประชุมเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว จ านวน 15 หน๎า 
ทั้งนี้ได๎แจ๎งผลการประชุมฯ ดังกลําวให๎คณะกรรมการ ก.บ.จ. รับรองรายงาน      
การประชุมแล๎ว โดยไมํมีข๎อแก๎ไขรายงานการประชุม 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา ให๎การรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ)  งบประมาณภายใต๎โครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจ 
 ภายในประเทศ (งบปี 2560 เพ่ิมเติม) ขณะนี้ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุํมจังหวัด
 ภาคกลางตอนบน 1 (OSM) ได๎มีหนังสือแจ๎งเวียนให๎สํวนราชการที่เสนอขอรับการ
 สนับสนุนงบประมาณ จัดท ารายละเอียดสํงให๎ OSM ทราบ 
  งบประมาณภายใต๎โครงการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจ 
 ภายในประเทศ (งบปี 2561 เพ่ิมเติม) หลังจากที่ได๎มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 (Workshop) ระหวํางวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด๎น 
 ทางจังหวัดได๎น าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่ เสนอขอรับการ
 สนับสนุนงบประมาณ ในเบื้องต๎นข๎อสรุปในการจัดท าโครงการตามแนวทางยัง ไมํ
 ชัดเจน โดยฝ่ายเลขา (สนผ.สป.มท.) จะแจ๎งให๎จังหวัดทราบอีกครั้ง 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  งบประมาณปี 2560 เพ่ิมเติม เป็นงบที่จัดสรรให๎กลุํมจังหวัด ในเบื้องต๎นได๎
ทราบในหลักการแล๎ว โดยกลุํมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ได๎รับจัดสรรประมาณ 
3,800 ล๎านบาทเศษ ในสํวนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได๎รับการจัดสรร
ประมาณ 1,700 ล๎านบาทเศษ 

 

/ฝ่ายเลขาฯ... 
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ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  ในสํวนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1,700 ล๎านบาทเศษ ได๎รับจัดสรรใน
 โครงการเนรมิตอยุธยา 606 ล๎านบาท นอกนั้นจะได๎รับการจัดสรรตามประเด็น
 ยุทธศาสตร์ประมาณ 1,000 ล๎านบาทเศษ เชํน การปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะ    
 บางปะอิน การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานในบริเวณเกาะเมือง การสํงเสริมทํองเที่ยว   
 วิถีชุมชน การพัฒนาเส๎นทางคมนาคม โลจิสติกส์ เพ่ือเชื่อมโยงกับจังหวัดสระบุรี     
 เป็นต๎น 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  ทั้งนี้ พ.ร.บ. รายจํายงบประมาณเพ่ิมเติม ปี 2560 อยูํระหวํางการรอ       
 ลงพระปรมาภิไธย หากกฎหมายดังกลําวมีผลบังคับใช๎แล๎ว จะน าเรียนที่ประชุม     
 ให๎ทราบอีกครั้ง 

  ในสํวนของงบประมาณเพ่ิมเติม ปี 2561 โดยรัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับ
 เศรษฐกิจ และการพัฒนาในระดับภาค ซึ่งได๎แบํงประเทศไทยออกเป็น 6 ภาค      
 โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูํภาคกลาง จากทั้งหมด 19 จังหวัด 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
 4,200 ล๎านบาทเศษ โดยจะแจ๎งรายละเอียดให๎ทราบในวาระท๎ายตํอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา 
ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)   4.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
 กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
 2560 

 (1) ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได๎รับการจัดสรร
งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2560 ให๎ด าเนินโครงการ
ประชาสัมพันธ์สํงเสริมการจัดกิจกรรมการทํองเที่ยวด๎านประวัติศาสตร์งานประเพณี
และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด๎านการทํองเที่ยว งบประมาณ 1,500,000 บาท 
โดยขอเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 ทั้งนี้ขอให๎ผู๎แทนส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจง 
รายละเอียดตํอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ  ขอให๎คณะกรรมการให๎ความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
 กิจกรรม โดยงบประมาณยังคงเดิม ดังนี้ 
  1. กิจกรรมที่ 3 สัมภาษณ์สดผู๎วําราชการจังหวัดและหัวหน๎าสํวนราชการที่
 เกี่ยวข๎อง จ านวน 3 ครั้ง เกี่ยวกับการทํองเที่ยวด๎านประวัติศาสตร์ งานประเพณี 
 เผยแพรํทางสถานีโทรทัศน์อยุธยาแชแนล จ านวน 3 ครั้งๆ ละ 10,000 บาท รวม
 เป็นเงิน 30,000 บาท 

 ซึ่งสถานีอยุธยาแชแนล ปิดกิจการลง เนื่องจากขาดสภาพคลํอง จึงขอยกเลิก
กิจกรรมนี้ และน างบประมาณของกิจกรรมดังกลําวไปเพ่ิมในกิจกรรมที่ 6 ผลิตและ
เผยแพรํขําวทางวิทยุหลัก 10 ขําว เพ่ิมเป็น 13 ขําว งบประมาณจากเดิม 
120,000 บาท รวมเป็น 150,000 บาท 

 
/2. กิจกรรมที่... 
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  2. กิจกรรมที่ 8 ผู๎วําราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน 50 คน 2 ครั้งๆ ละ 
55,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท เปลี่ยนแปลงจ านวน 2 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง 
งบประมาณเทําเดิม 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยยกเลิกกิจกรรมที่ 3 และน างบประมาณมาเพ่ิมใน
 กิจกรรมที่ 6 และมีความจ าเป็นอยํางไรที่จะเพ่ิมจาก 10 ขําว เป็น 13 ขําว คุ๎มคํา
 หรือไมํ 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ  การเพ่ิมจาก 10 ขําว เป็น 13 ขําว ซึ่งจะออกอากาศผํานทางวิทยุแหํง
 ประเทศไทยที่มีมากกวํา 400 สถานีทั่วประเทศ หากน างบประมาณจากกิจกรรมที่ 
 3 ที่ยกเลิกมาเพ่ิมในกิจกรรมดังกลําว และเปลี่ยนจาก 10 ขําว เป็น 13 ขําว ก็จะ
 ท าให๎เกิดประโยชน์แกํทางราชการอยํางคุ๎มคํา เนื่องจากวิทยุแหํงประเทศไทยเป็น
 สถานีที่มีผู๎ฟังจ านวนมาก โดยเนื้อหาขําวที่เพ่ิมขึ้นจะเป็นในลักษณะการสํงเสริมการ
 ทํองเที่ยว โดยมีปฏิทินการทํองเที่ยวอยูํแล๎ว  

คลังจังหวัดฯ  ชํวงเวลาใด เป็นชํวงเวลาที่เหมาะสมในการเสนอขําว 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ  เวลา 07.00 น. และ 19.00 น.  

อ.จิระพันธุ์  การประชาสัมพันธ์ดังกลําว นอกจากมีการประชาสัมพันธ์ผํานทางเสียงตาม
 สายแล๎ว ยังมีแผํนพับ หรือโปสเตอร์ หรือไมํ เชํน บางจังหวัดมีการติดไว๎ที่รถทุกคัน 
 ซึ่งอาจมีการระบุถึงหมายเลขโทรศัพท์ส าหรับติดตํอในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งจะเป็นผลดีแกํ
 นักทํองเที่ยว 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ  งบประมาณดังกลําวของโครงการนี้ 1,500,000 บาท ลงตัวแล๎วในการ
 จัดท าแผน แตํอาจจะน าเรื่องที่ทํานเสนอไปตํอยอดตํอไป เชํน การท าสติ๊กเกอร์ติด
 รถตุ๏กๆ หรือรถโดยสารตํางๆ โดยอาจจะขอสปอนเซอร์ในการสนับสนุน 

ขนส่งจังหวัดฯ  การติดสติ๊กเกอร์ ทางส านักงานขนสํงจังหวัดได๎รับงบในปี 2560 ในการ
 พัฒนารถตุ๏ กๆ  เชํน  การอบรมภาษาอังกฤษ การติ ดสติ๊ ก เกอร์  เป็ นต๎ น                 
 ซึ่งอาจจะน าสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ดังกลําวแทรกได๎  และจะประสานกับทาง
 ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ ตํอไป  

อ.เฉลิม  ขอเสนอความคิดเห็นในกิจกรรมที่ 6 คือ ผมเห็นด๎วยและขอความกรุณาเพ่ิม
 จาก 12 ขําว เป็น 15 ขําวได๎หรือไม ํ
  สถานีวิทยุที่ออกอากาศในเวลา 07.00 น. และ 19.00 น. เป็นไปได๎หรือไมํ
 ชํวงเวลานอกจากการออกอากาศ จะน าขําวสารไปเผยแพรํทางวิทยุชุมชน  

ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ  ปัจจุบันเราได๎ด าเนินการอยูํแล๎ว โดยมีการสํงขําวให๎กับสื่อตํางๆ เพ่ือให๎
 น าไปใช๎ในการตํอยอดตํอไป และกิจกรรมที่ 6 เพ่ิมจาก 13 ขําว เป็น 15 ขําว 
 สามารถท าได๎ 

ประธานหอการค้าจังหวัดฯ ขอเสนอให๎มีการท าสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให๎แสดงถึงการ
 เป็นตัวแทน อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งในอดีตเรามีปลาตะเพียน เป็นต๎น 

 

/อ.จิระพนัธุ์... 



อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเท่ียว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล 

- 6 - 

อ.จิระพันธุ์  เดิมได๎มีการคิดน าเจดีย์สามองค์มาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด หากเราน า
 สัญลักษณ์ดังกลําว ไปติดที่ร๎านส๎มต า หรือติดไว๎ที่ถุงแล๎ววางที่พ้ืน จะเหมาะสม
 หรือไมํ อีกทั้ง เราเคยใช๎ปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์ และได๎ถูกใช๎ในงานแขํงขันกีฬา
 ระดับประเทศ เชํน ตะเพียนเกมส์      

ประธานหอการค้าจังหวัดฯ เนื่องจากสัญลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีจ านวนมาก จึงอยากให๎ใช๎
 สัญลักษณ์ท่ีสามารถใช๎ได๎กับทุกๆ สถานที่ 

คุณเกสร   เมื่อปี 2554 อบจ. ได๎ท ากระเป๋าผ๎าโชว์ โดยใช๎รูปปลาตะเพียนสกรีนบน
 กระเป๋า ได๎รับความสนใจจากชาวตํางชาติเป็นจ านวนมาก  

อ.เฉลิม  การเลือกใช๎สัญลักษณ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
 ได๎มีการประชุมหลายหนํวยงาน และได๎เลือกให๎วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นสัญลักษณ์ 
 ซึ่งอยุธยามีทุนทางสังคม และทุนทางวัฒนธรรมมาก จึงท าให๎มีตัวเลือกมาก ผมขอ
 เสนอให๎มหาวิทยาลัยรํวมกับหอการค๎าด าเนินการส ารวจความเห็นเชิงสถิติ 

พัฒนาการจังหวัดฯ  เรื่องของแบรนด์ เป็นเรื่องที่นําสนใจและมีความจ าเป็นทั้งในแหลํงทํองเที่ยว
 หรือผลิตภัณฑ์ตํางๆ การสร๎างแบรนด์ของอยุธยา ควรจะมีความหลากหลาย และหา
 หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรวมถึงภาคเอกชนที่จะใช๎เครื่องหมายรํวมกัน มารํวมกันคิด 
 และจัดให๎มีการประกวดออกแบบโลโก๎ 

พาณิชย์จังหวัดฯ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยมีการจัดประกวดแบรนด์ของจังหวัดในปี 
 2554 โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นเจ๎าภาพ ซึ่งแบรนด์ที่ชนะการประกวดเป็น 
 เจดีย์สามองค์ และได๎จดทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร๎อยแล๎ว ผู๎ที่จะ
 ขอใช๎แบรนด์ของจังหวัด ต๎องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนด เพ่ือให๎การน าแบรนด์ไปใช๎    
 มีมาตรฐานและมีคุณภาพ เห็นควรให๎มีการพูดคุยกัน ทั้งภาคราชการและเอกชน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ เปลี่ ยนแปลงรายละ เ อียดกิจกรรมตามที่ ส านักงาน 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเสนอขอ โดยยกเลิกกิจกรรมที่ 3 และ
น างบประมาณไปใช้ในกิจกรรมที่ 6 เพิ่มเป้าหมายจากเดิม 13 ข่าว เป็น 15 ข่าว 
และเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ 8 เพิ่มจ านวนผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน 2 
ครั้ง เป็น 3 ครั้ง งบประมาณคงเดิม 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  4.2 การพิจารณาให้ความเห็นชอบยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเรือ จ านวน 3 
 รายการ งบประมาณ 4,600,000 บาท ภายใต้โครงการก่อสร้างแพตลาดน้ า   
 กรุงศรี ต าบลเกาะเรียน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา               
 ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

  อ าเภอพระนครศรีอยุธยาได๎รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให๎ด าเนินโครงการกํอสร๎างแพตลาดน้ า
กรุงศรีอยุธยา โดยมีรายการจัดซื้อจัดจ๎าง จ านวน 3 รายการ งบประมาณ 
4,600,000 บาท ประกอบด๎วย 
  1. เรือเครื่องยนต์ 15 ที่นั่ง กว๎าง 1.50 เมตร ยาว 10.00 เมตร พร๎อม
เครื่องยนต์ไมํน๎อยกวํา 4 สูบ งบประมาณ 2,500,000 บาท 
 
 

/2. เรือแจว... 
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  2. เรือแจวมีหลังคา ยาว 6.00 เมตร พร๎อมอุปกรณ์ งบประมาณ 
1,200,000 บาท 
  3. เรือพายไม๎ งบประมาณ 900,000 บาท 
  ผู๎ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีได๎ลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงการดังกลําว 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 และมีข๎อสังเกตให๎จังหวัดพิจารณาทบทวนการด าเนิน
โครงการวํามีความพร๎อมและความค๎ุมคําหรือไมํ  
  อ าเภอพระนครศรีอยุธยาได๎ด าเนินการตรวจสอบแล๎ว พบวําโครงการไมํมี
ความพร๎อมและไมํคุ๎มคําจึงขอยกเลิกรายการจัดซื้อจัดจ๎างดังกลําว งบประมาณ 
4,600,000 บาท               
 ทั้งนี้ขอให๎ผู๎แทนอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ชี้แจง รายละเอียดตํอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา 
 จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา โครงการนี้เป็นโครงการในงบประมาณปี 2559 ประกอบด๎วย 2 สํวน คือ 
 ปรับปรุงแพ ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างแล๎ว แตํยังด าเนินการไมํแล๎วเสร็จ และจัดซื้อจัด
 จ๎างเรือ งบประมาณ 4,600,000 บาท ประกอบด๎วย 
    1. เรือเครื่องยนต์ 15 ที่นั่ง  กว๎ า ง  1 . 50  เ มต ร  ย า ว  10 .00  เ มต ร 
 พร๎อมเครื่องยนต์ไมํน๎อยกวํา 4 สูบ งบประมาณ 2,500,000 บาท 

 2. เรือแจวมีหลังคา ยาว 6.00 เมตร พร๎อมอุปกรณ์ งบประมาณ
1,200,000 บาท 
 3. เรือพายไม๎ งบประมาณ 900,000 บาท 
 โดยมีการลงนามหลัง 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งไมํเป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งผู๎ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีได๎ลงตรวจพ้ืนที่ มีข๎อสังเกตถึง
ความคุ๎มคําและความพร๎อมในการด าเนินโครงการ และให๎อ าเภอทบทวน อ าเภอได๎
ด าเนินการตรวจสอบแล๎วพบวําไมํคุ๎มคํา จึงขอยกเลิกในสํวนของการจัดซื้อจัดจ๎าง
เรือ งบประมาณ 4,600,000 บาท 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  การลงนามดังกลําว เป็นการลงนามหลัง 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งไมํเป็น     
 ไปตามมติคณะรัฐมนตรี การลงนามนั้นจะมีผลอยํางไร  

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  ทางฝ่ายเลขาฯ ได๎มีการประสานกับส านักงาน ก .พ.ร. โดยส านักงาน ก.พ.ร. 
ให๎จังหวัดทบทวนตามข๎อสังเกตของผู๎ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี และได๎เสนอ
ให๎จังหวัดยกเลิกการจัดซื้อจัดจ๎างเรือดังกลําว โดยการจัดซื้อจัดจ๎างมีวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการตํอเรือพระอยุธยาเป็นคูํสัญญา และจังหวัดมีหนังสือ
แจ๎งให๎อ าเภอพระนครศรีอยุธยาชะลอการด าเนินการแล๎ว ในสํวนของการยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจ๎างเรือ ให๎เสนอในที่ประชุม ก.บ.จ. พิจารณา แล๎วสํงรายงานให๎ส านักงาน 
ก.พ.ร. ทราบ เพ่ือด าเนินการตํอไป  

คลังจังหวัดฯ   เห็นด๎วยในการยกเลิกดังกลําว เนื่องจากตลาดน้ ายังไมํได๎เกิดขึ้นเลย จะมีการ
 จัดซื้อจัดจ๎างเรือได๎อยํางไร 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  การปรับปรุงแพที่อยูํระหวํางด าเนินการแล๎วจะมีแผนการด าเนินการอยํางไร
 ตํอไป 

/นายอ าเภอ... 
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นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา หากด าเนินการแล๎วเสร็จจะท าเป็นตลาดน้ าตํอไป 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ  จากการที่ลงพื้นที่ ต.เกาะเรียน พบวําน้ าแห๎ง คลองแคบ จึงอยากเรียนถามวํา
 แพที่ท าเสร็จแล๎ว จะท าเป็นตลาดน้ าที่ใด 

นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จะท าเป็นตลาดน้ าที่ต าบลเกาะเรียน บริเวณหน๎าวัดชํางทอง 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  หากแพ ไมํสามารถด าเนินการในพ้ืนที่ดังกลําวได๎ ควรจะต๎องหาแผนรองรับ 
 เพ่ือให๎ใช๎ประโยชน์ให๎ได๎ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ยกเลิกรายการจัดซื้อจัดจ้างเรือ จ านวน 3 รายการ 
งบประมาณ 4,600,000 บาท ตามที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยาเสนอขอ 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  4.3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง          
 ที่เกิดจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

  (1) อ าเภอพระนครศรีอยุธยาได๎รับการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให๎ด าเนินโครงการกํอสร๎าง
สนามกีฬาบ๎านโคกขาม หมูํที่ 5 ต าบลวัดตูม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 4,778,500 บาท โดยได๎ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล๎ว 
จึงขอให๎จังหวัดด าเนินการสํงมอบทรัพย์สิน ได๎แกํ สนามกีฬา ต าบลวัดตูม จ านวน       
1 แหํง ให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบลวัดตูม เป็นผู๎ดูแลและบ ารุงรักษาตํอไป 
 ทั้งนี้ขอให๎ผู๎แทนอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ชี้แจง รายละเอียดตํอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา 
 จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

นายอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ตามที่อ าเภอพระนครศรีอยุธยาได๎รับการจัดสรรงบประมาณให๎ด าเนิน
 โครงการกํอสร๎ า งสนามกีฬาบ๎ านโคกขาม หมูํ ที่  5  ต าบลวัดตูม  อ าเภอ
 พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 4,778,500 บาท โดยได๎
 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล๎ว อ าเภอได๎ประสาน อบต.วัดตูม ให๎เป็นผู๎ดูแลรักษาตํอไป  

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  ตามระเบียบทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากงบพัฒนาจังหวัด ทรัพย์สินนั้นเป็นของ
 จังหวัด การที่จะให๎หนํวยงานใดเป็นผู๎ดูแลรักษาจึงต๎องให๎ ก.บ.จ. ให๎ความเห็นชอบ 

ธนารักษฯ์  สนามกีฬาเป็นอสังหาริมทรัพย์ และใช๎งบประมาณกํอสร๎าง ถือเป็นที่ราชพัสดุ 
 โดยจะต๎องส ารวจน าสํงขึ้นทะเบียนให๎ธนารักษ์ เมื่อส ารวจสํงขึ้นทะเบียนแล๎ว จะโอน
 ให๎หนํวยงานใดเป็นผู๎รับผิดชอบ ต๎องให๎หนํวยงานที่เป็นเจ๎าของงบประมาณแจ๎ง
 สํงคืนให๎ธนารักษ ์และทางธนารักษ์จะเสนอผู๎วําราชการจังหวัดเพ่ือให๎ อบต. ใช๎ตํอไป 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  สนามกีฬาดังกลําวมีการสํงขึ้นทะเบียนแล๎วหรือยัง 

ธนารักษฯ์  ยังไมํได๎มีการน าสํงขึ้นทะเบียน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้โอนทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างสนามกีฬาบ้านโคกขาม 
หมู่ที่ 5 ต าบลวัดตูม อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่
องค์การบริหารส่วนต าบลวัดตูมเป็นผู้ดูแลรักษาและบริหารจัดการต่อไป 

 

/ฝ่ายเลขาฯ... 
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ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  (2) อ าเภอบางบาลได๎รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให๎ด าเนินโครงการ โดยได๎ด าเนินการเสร็จแล๎ว 
 และมีครุภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการเจาะบํอบาดาลแก๎ปัญหาภัยแล๎ง หมูํที่ 3 ต าบลไทรน๎อย 
งบประมาณ 1,572,900 บาท มีครุภัณฑ์ ได๎แกํ บํอบาดาลชนิดทํอ ASTM O       
6 นิ้ว ความลึกไมํน๎อยกวํา 300.00 เมตร พร๎อมมอเตอร์ขนาด 30 แรงม๎า 380V  
  2. โครงการเจาะบํอบาดาลแก๎ปัญหาภัยแล๎ง หมูํที่ 4 ต าบลไทรน๎อย 
งบประมาณ 1,625,500 บาท มีครุภัณฑ์ ได๎แกํ บํอบาดาลชนิดท๎อ ASTM O 6 นิ้ว 
ความลึกไมํน๎อยกวํา 300.00 เมตร พร๎อมมอเตอร์ขนาด 30 แรงม๎า 380V 
  3. โครงการเจาะบํอบาดาลแก๎ปัญหาภัยแล๎ง หมูํที่ 5 ต าบลไทรน๎อย 
งบประมาณ 1,572,900 บาท มีครุภัณฑ์ ได๎แกํ บํอบาดาลชนิดท๎อ ASTM O 6 นิ้ว 
ความลึกไมํน๎อยกวํา 300.00 เมตร พร๎อมมอเตอร์ขนาด 30 แรงม๎า 380V 
  จึงขอให๎จังหวัดโอนทรัพย์สินดังกลําวให๎แกํเทศบาลต าบลบางบาล        
เป็นผู๎ดูแลและบ ารุงรักษาตํอไป             
 ทั้งนี้ขอให๎ผู๎แทนอ าเภอบางบาล ชี้แจง รายละเอียดตํอที่ประชุม          
เพ่ือพิจารณา 
 จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

ผู้แทนอ าเภอบางบาล  อ าเภอบางบาลได๎รับการจัดสรรงบประมาณปี 2559 ในการด าเนินโครงการ
 เจาะบํอบาดาลเพ่ือการแก๎ไขปัญหาภัยแล๎ง บริเวณหมูํ 3 4 5 ต าบลไทรน๎อย        
 ซึ่งหมูํที่ 3 อยูํบริเวณวัดปราสาททอง หมูํ 4 อยูํบริเวณที่สาธารณะ และหมูํ 5      
 อยูํบริเวณวัดไทรน๎อย โดยหมูํที่ 3 และ 5 เจ๎าอาวาสได๎อนุญาตให๎ใช๎พ้ืนที่ในการ   
 ขุดเจาะบํอบาดาลแล๎ว อ าเภอจึงมีความประสงค์ให๎เทศบาลต าบลบางบาลเป็นผู๎ดูแล
 บริหารจัดการตํอไป 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  เทศบาลต าบลบางบาลยินดีที่จะเป็นผู๎ดูแลตํอหรือไมํ  และทางธนารักษ์         
มีข๎อแนะน าอยํางไรส าหรับการขุดเจาะบํอบาดาล 

ผู้แทนอ าเภอบางบาล  เทศบาลต าบลบางบาลยินดีและไมํขัดข๎อง 

ธนารักษฯ์  บํอน้ าบาดาลไมํถือเป็นอสังหาริมทรัพย์ จึงไมํเกี่ยวข๎องกับระเบียบของ
 กรมธนารักษ์ อาจจะถือวําเป็นครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  ทรัพย์สินของทางราชการมี 2 สํวน ได๎แกํ สังหาริมทรัพย์ จะเป็นไปตาม
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และอสังหาริมทรัพย์ เป็นไปตามระเบียบของกรมธนารักษ ์

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  สามารถด าเนินการตามขั้นตอนได๎เลย เพียงแตํต๎องได๎รับความเห็นชอบจากที่
 ประชุม ก.บ.จ. กํอน  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้โอนทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากโครงการเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหา
ภัยแล้ง หมู่ที่ 3 4 และ 5 ต าบลไทรน้อย ใหแ้กเ่ทศบาลต าบลบางบาลเป็นผู้ดูแล
รักษาและบริหารจัดการต่อไป 

 

/ฝ่ายเลขาฯ... 
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ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  (3) ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได๎รับการจัดสรร
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให๎ด าเนิน
 โครงการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํเกษตรกรและเครือขําย ปี 2556 กิจกรรมน ารํอง
 พัฒนาการผลิตผักปลอดภัยแบบครบวงจร งบประมาณ 3,622,000 บาท        
 โดยได๎ด าเนินโครงการเสร็จสิ้นแล๎ว จึงขอให๎จังหวัดโอนทรัพย์สิน ได๎แกํ อาคารรวบรวม
 และคัดแยกผลผลิต (ห๎องเย็น) จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 2,793,000 บาท    
 ให๎แกสํ านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู๎ดูแลและบ ารุงรักษาตํอไป 

 ทั้งนี้ขอให๎ผู๎แทนส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชี้แจง 
รายละเอียดตํอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
 จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดฯ  ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฯ ได๎รับการจัดสรรงบประมาณในปี 2556       
 ให๎ด าเนินโครงการสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํเกษตรกรและเครือขําย ปี 2556 
 กิจกรรมน ารํองพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยแบบครบวงจร  งบประมาณ 
 3,622,000 บาท โดยได๎ด าเนินการสร๎างอาคารรวบรวมและคัดแยกผลผลิต 
 (ห๎องเย็น) จ านวน 1 หลัง งบประมาณ 2,793,000 บาท และด าเนินการจัด
 ฝึกอบรมศึกษาดูงาน  
  ทั้งนี้ อาคารรวบรวมและคัดแยกผลผลิต (ห๎องเย็น) สร๎างบนพ้ืนที่ของ ส.ป.ก. 
 ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์จัดการที่ดินพระราชทานของ ส.ป.ก. หลังจากด าเนินการเสร็จแล๎ว
 จะมอบให๎กลุํมเกษตรกรผู๎ปลูกผักในเขตปฏิรูปที่ดิน และกลุํมเมลํอนหมูํใหญํรํวมใจ
 พัฒนา เป็นผู๎ใช๎ จึงขอให๎ด าเนินการสํงมอบทรัพย์สินให๎ ส.ป.ก. เพ่ือที่จะได๎มอบให๎
 กลุํมเกษตรกรเป็นผู๎ใช๎ตํอไป 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  งบประมาณจังหวัด ถ๎ามีทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการ หนํวยที่ได๎รับงบประมาณต๎องรายงานทรัพย์สินครุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจาก
โครงการให๎จังหวัดทราบ เพ่ือด าเนินการสํงมอบตํอไป และต๎องให๎ที่ประชุม ก.บ.จ. 
ให๎ความเห็นชอบ จึงขอฝากให๎สํวนราชการที่ได๎รับงบประมาณไปด าเนินการส ารวจ 
เพ่ือด าเนินการตามข้ันตอนด๎วย 

คลังจังหวัดฯ  ขอเรียนถามในประเด็นที่เกี่ยวกับการสํงมอบทรัพย์สินให๎เอกชนดูแล สํงมอบ
 ได๎หรือไมํ เนื่องจากทรัพย์สินดังกลําวเป็นทรัพย์สินของทางราชการ 

ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดฯ  การสํงมอบดังกลําวเป็นการสํงมอบเพ่ือให๎กลุํมเกษตรกรใช๎ประโยชน์เพียง
 อยํางเดียว โดยขึ้นทะเบียนเป็นของ ส.ป.ก. อยูํแล๎ว 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  มีข๎อสังเกตวํา มีระเบียบที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎ประโยชน์ อีกหรือไมํ เนื่องจาก
 การใช๎ประโยชน์ดังกลําว อาจจะกํอให๎เกิดรายได๎ และจะต๎องด าเนินการอยํางไร 

คลังจังหวัดฯ  ต๎องดูที่วัตถุประสงค์ของโครงการ วํามีวัตถุประสงค์อยํางไร  

ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดฯ  วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการสร๎างอาคารรวบรวมผลผลิต และให๎กลุํม
 เกษตรกรใช๎ประโยชน์ โดยได๎มีการข้ึนทะเบียนเป็นของ ส.ป.ก. แล๎ว แตํยังไมํได๎มีการ
 โอนทรัพย์สินจากจังหวัดให๎ ส.ป.ก. 

/อ.เฉลิม... 
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อ.เฉลิม เห็นชอบ แตํมีข๎อสังเกตให๎ด าเนินการเป็นไปด๎วยความถูกต๎องตามระเบียบ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้โอนทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ 
เกษตรกรและเครือข่าย ปี 2556 กิจกรรมน าร่องพัฒนาการผลิตผักปลอดภัย
แบบครบวงจรให้แก่ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ดูแล
รักษาและบริหารจัดการต่อไป 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  (4) ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได๎รับการจัดสรร
 งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีให๎ด า เนินโครงการ/กิจกรรม                         
 โดยได๎ด าเนินการเสร็จแล๎ว และมีครุภัณฑ์ที่เกิดจากโครงการ ดังนี้ 

  1. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมต๎นแบบการผลิตและ   
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณ 500,000 บาท มีครุภัณฑ์ ได๎แกํ         
  1.1 เครื่องสีข๎าวกล๎อง จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 214,000 บาท 
  1.2 เครื่องบรรจุภัณฑ์ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 17,120 บาท 
  2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
โครงการสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กิจกรรม
สํงเสริมการผลิตให๎ปลอดภัยและปรับปรุงกระบวนการผลิตให๎ผํานเกณฑ์การรับรอง
ผลผลิต งบประมาณ 1,749,000 บาท มีครุภัณฑ์ ได๎แกํ 
  2.1 เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข๎าว จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
189,990 บาท 
  2.2 เครื่องเย็บ/จักรเย็บกระสอบ จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
15,000 บาท        
 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว1476 ลงวันที่ 30 
มีนาคม 2555 เรื่อง การขออนุมัติยกเว๎นผํอนผันการไมํปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแล๎วมีความเห็นวํา ส าหรับพัสดุ      
ที่จัดหาได๎จากการใช๎จํายเงินงบประมาณของจังหวัด/กลุํมจังหวัด ตั้งแตํปี 2553 
เกิดประโยชน์สืบไป โดยมีหนํวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นผู๎ดูแลทรัพย์สินดังกลําว 
จึงอนุมัติยกเว๎นผํอนผันการปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม
ให๎จังหวัด/กลุํมจังหวัด โอนพัสดุที่ ได๎จัดหา โดยใช๎งบประมาณจังหวัดหรือ         
กลุํมจังหวัด ซึ่งเป็นพัสดุที่มีคุณภาพดีและยังสามารถใช๎งานได๎ให๎กับสํวนราชการ 
หนํวยงานตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบราชการสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ โดยให๎
ค านึงถึงอ านาจหน๎าที่และความพร๎อมในการบนริหารจัดการทรัพย์สินของหนํวยงาน
ผู๎รับโอนด๎วย เพื่อให๎สอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุํมจังหวัด ได๎เป็นกรณีพิเศษ
เฉพาะราย โดยการโอนพัสดุดังกลําวจะต๎องได๎รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และคณะกรรมการบริหารงานกลุํม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กํอนทุกครั้ง 
 
 
 

/ดังนั้น... 
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 ดังนั้น เพ่ือให๎เป็นไปตามระเบียบฯ ตามที่คณะกรรมการวําด๎วยการพัสดุ 
(กวพ.) ก าหนด จึงขอให๎ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.จ. ให๎ความเห็นชอบในการโอน
ครุภัณฑ์ที่จัดหาได๎จากกิจกรรมดังกลําว ตามบัญชีรายการแนบท๎ายวาระนี้ ให๎กับ
ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู๎ดูแลและบ ารุงรักษาตํอไป 
 จึงเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให๎ความเห็นชอบ 

ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดฯ  โครงการแปรรูปและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร กิจกรรมต๎นแบบการผลิต
 และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ได๎รับการจัดสรรงบประมาณปี 2554 มีครุภัณฑ์
 ได๎แกํ เครื่องสีข๎าวกล๎อง และเครื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นงบประมาณของปี 2554    
 ซ่ึง ส.ป.ก. ให๎กลุํมเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนท านาบ๎านหลวง อ.เสนา ใช๎ประโยชน์อยูํ 
  โครงการสํงเสริมการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 กิจกรรมสํงเสริมการผลิตให๎ปลอดภัยและปรับปรุงกระบวนการผลิตให๎ผํานเกณฑ์
 การรับรองผลผลิต มีครุภัณฑ์ ได๎แกํ เครื่องคัด เมล็ดพันธุ์ข๎าว  และเครื่องเย็บ/   
 จักรเย็บกระสอบ ซึ่งได๎ให๎กลุํมเกษตรกรศูนย์ข๎าวชุมชนนิคมการเกษตร ต .สิงหนาท 
 ใช๎ประโยชน์ 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  เพ่ือให๎ด าเนินการตามระเบียบ จึงให๎ที่ประชุมเพ่ือให๎ความเห็นชอบในการโอน
 ครุภัณฑ์ให๎กับ ส.ป.ก. สํวนการด าเนินการหลังจากนั้นให๎ ส .ป.ก. ด าเนินการตาม
 ระเบียบในการใช๎ประโยชน์ตํอไป  

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้โอนทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากโครงการแปรรูปและพัฒนาผลผลิต 
ทางการเกษตร กิจกรรมต้นแบบการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กิจกรรมส่งเสริมการผลิตให้ปลอดภัยและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ผ่านเกณฑ์
การรับรองผลผลิตให้แก่ส านักงานปฏิรูปท่ีดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ดูแล
รักษาและบริหารจัดการต่อไป 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  4.4 การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการตามแผนงานบูรณาการ
 เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปี
 งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 โครงการดังกลําวเป็นโครงการที่รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค เพ่ือให๎สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 แนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ 9 
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 12 แบํงเป็น 5 แนวทาง ดังนี้ 
 1. การเพ่ิมศักยภาพด๎านอุตสาหกรรม การค๎า การลงทุน 
 2. การเพ่ิมศักยภาพด๎านการเกษตร 
 3. การทํองเที่ยวและบริการ 
 4. สังคมและสิ่งแวดล๎อม 
 5. โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญํ (Big Rock) 
 

 
/ในสํวนของ... 
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 ในสํวนของรายละเอียดโครงการ ผู๎วําราชการจังหวัดและรองผู๎วํา
ราชการจังหวัด (วําที่ร๎อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยูํ) ได๎น าเสนอในที่ประชุมเมื่อวันที่ 
13 - 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด๎น โดยภาพรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มีโครงการตามแนวทาง ดังนี้ 
 1. การเพ่ิมศักยภาพด๎านอุตสาหกรรม การค๎า การลงทุน งบประมาณ
741,500,000 บาท 
 2. การเพ่ิมศักยภาพด๎านการเกษตร งบประมาณ 276,225,000 บาท 
 3. การทํองเที่ยวและบริการ งบประมาณ 395,320,600 บาท 
 4. สังคมและสิ่งแวดล๎อม งบประมาณ 264,177,750 บาท 
 5. โครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญํ  (Big Rock )  งบประมาณ 
2,532,562,000 บาท โดยแบํงเป็นโครงการเนรมิตอยุธยา และโครงการบริหาร
จัดการน้ า 
 จังหวัดได๎รับการประสานจากฝ่ายเลขา (กระทรวงมหาดไทย) ให๎จัดท า
รายละเอียดค าของบประมาณ ข๎อมูลพื้นฐานโครงการ และสํงให๎ฝ่ายเลขา ภายในวัน
ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 จึงขอให๎สํวนราชการที่เกี่ยวข๎องจัดท ารายละเอียด
ดังกลําว ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให๎ แล๎วสํงให๎จังหวัดภายในวันอังคารที่ 21 
กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจังหวัดจะได๎รวบรวมและจัดสํงฝ่ายเลขาตํอไป 

ผู้แทนกลุ่มงาน ยศ.  จากการที่ ได๎ประสานกับฝ่ายเลขา (กระทรวงมหาดไทย)  ทราบวํา 
 งบประมาณเพ่ิมเติม 2561 ให๎ความส าคัญกับ Function โครงการบางลักษณะ 
 เชํน การบริหารจัดการน้ า โครงสร๎างพื้นฐาน ทางกรมจะเป็นผู๎รับผิดชอบในภาพรวม
 ทั้งหมด ส าหรับโครงการที่เกี่ยวข๎องกับถนน มีข๎อสังเกตคือ โครงการที่ Function 
 เสนอ ไมํตรงกับโครงการที่จังหวัดเสนอ ขณะนี้อยูํระหวํางการหารือถึงแนวทาง 
 นอกจากนี้โครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงถนน เส๎นทางคมนาคมในหมูํบ๎านตํางๆ     
 ที่อ าเภอได๎เสนอมาจะไมํได๎รับการพิจารณา เนื่องจากไมํตรงกับภารกิจและความ
 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ภาค 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  วาระนี้เป็นการเสนอให๎ที่ประชุมเห็นชอบโครงการใชํหรือไมํ  งบประมาณ
 ทั้งหมดรวมเป็นเงินเทําไหรํ 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  งบประมาณทั้งหมด 4,209,785,350 บาท และเพ่ือให๎ให๎คณะกรรมการ
 ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ จึงขอให๎ หนํ ว ย ง า น ที่ ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
 งบประมาณชี้แจงรายละเอียดตํอท่ีประชุมด๎วย 

ผอ.แขวงทางหลวงฯ  โครงการของกรมทางหลวงที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผํานทาง
 จังหวัดมีจ านวนทั้งสิ้น 9  โครงการ โดยโครงการล าดับที่ 1 - 3 เป็นโครงการที่
 ตํอเนื่องมาจากโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจํายเพ่ิมเติมปี 2560 
 ที่ไมํได๎รับการจัดสรร แตํเปลี่ยนจากผิวถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีต เชื่อมจาก
 ถนนสายเอเชียไปจนถึง อ.ทําเรือ ส าหรับโครงการล าดับที่ 4 - 7 เป็นโครงการที่
 แขวงทางหลวงอยุธยาได๎เสนอเพ่ิมเติม และโครงการล าดับที่ 8 - 9 เป็นโครงการที่
 ซํอมแซมถนนหมายเลข 311 โดยเคยขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี
 2560 เพ่ิมเติม แตํไมํได๎รับการจัดสรร แตํให๎ไมํระบุระยะทางในโครงการล าดับที่ 8 – 9 

/ขนส่ง... 
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ขนส่งจังหวัดฯ  เนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในไมํกี่จังหวัดที่ยังไมํมีสถานี
 ขนสํงผู๎โดยสาร ประกอบกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมตํอ
 ดังนั้นการไมํมีสถานีขนสํงผู๎โดยสารจึงท าให๎การจัดระเบียบยุํงยากมากขึ้น นอกจากนี้
 การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะยังเป็นนโยบายที่ส าคัญของประเทศ ถ๎าเรามี
 สถานีขนสํงก็จะท าให๎ประชาชนมีความเชื่อมั่นมากขึ้นที่จะเลือกใช๎บริการรถโดยสาร
 สาธารณะ จึงของบประมาณในการซื้อที่ดิน 10 ไรํขึ้นไป ประมาณ 120 ล๎านบาท 
 และสร๎างสถานีขนสํงผู๎โดยสารซึ่งใช๎แบบแปลนจากรมขนสํงทางบก ประมาณ 95 
 ล๎านบาท รวมเป็น 215 ล๎านบาท 

อุตสาหกรรมจังหวัดฯ   การเพ่ิมขีดความสามารถด๎านการอาหารและการแปรรูป เป็นโครงการใน
 ลักษณะการสํงเสริม SME ให๎มีความสามารถในการใช๎เครื่องจักรกลอัตโนมัติมากขึ้น
 ในกระบวนการผลิต และสํงเสริมให๎สามารถเข๎าสูํมาตรฐาน GMP ได๎ รวมถึงการ
 สํงเสริมการวิจัย และการสนับสนุนการออกบูทแสดงสินค๎า 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  ทาง Function มีลักษณะแผนงานโครงการเชํนนี้หรือไมํ 

อุตสาหกรรมจังหวัดฯ  มีลักษณะคล๎ายๆ กับโครงการ OPOAI (โอปอย) ซึ่งเป็นการใช๎ลักษณะของ
 การให๎โรงงานเข๎ามารํวมในโครงการ และจะมีผู๎เชี่ยวชาญในการแนะน าวิธีการแก๎ไข
 ปรับปรุง ทั้งด๎านการค๎า การผลิต หรือในรูปแบบอ่ืนๆ  

ผู้แทนพาณิชย์จังหวัดฯ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดได๎ปรับชื่อโครงการเป็น เชื่อมโยงและสํงเสริม
 นวัตกรรมอาหารสูํสากล ซึ่งอยูํภายใต๎โครงการของ Function คือ โครงการมหกรรม
 นวัตกรรมอาหารภาคกลาง ลักษณะของโครงการ เป็นการเพ่ิมศักยภาพของสินค๎า 
 ผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุํมเป้าหมาย 8 ผลิตภัณฑ์อยํางน๎อย เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงตลาดสูํ
 ภูมิภาคตํางๆ จนถึงระดับสากล และเป็นการสร๎างโอกาส ขยายธุรกิจ การออกแบบ
 ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสํงเสริมโครงสร๎างพ้ืนฐาน 

พัฒนาการจังหวัดฯ   ส าหรับโครงการของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ มีโครงการมหกรรม     
 D-Day รวมพลังคนพอเพียง เป็นโครงการที่มีแนวทางจากกรมพัฒนาชุมชน  
  ในสํวนของโครงการสํงเสริมและเพ่ิมชํองทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิง
 เศรษฐกิจสร๎างสรรค์สูํสากล เป็นกิจกรรมที่ตํอยอด OTOP Outlet ที่จังหวัดได๎รับ
 การจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมปี 2560 ซึ่งเป็นการตลาดในรูปแบบของการจัด 
 event  
  โครงการที่ 4 ขอแก๎ไขเป็นโครงการพัฒนาชํองทางการจ าหนํายร๎านค๎า
 ประชารัฐเคลื่อนที่ (Goods Truck) เสนอโดยประชารัฐ 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  โครงการของส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ เสนอขอรับการสนับสนุนเป็น
 โครงการที่อยูํในแผนของ Function ใชํหรือไม ํ

พัฒนาการจังหวัดฯ  ส าหรับโครงการที่อยูํในแผนของ Function มี 1 โครงการ คือ โครงการ
 มหกรรม D-Day รวมพลังคนพอเพียง 

ผู้แทน สนง.สถ.  โครงการกํอสร๎างตลาดสดมาตรฐาน และตลาดจ าหนํายสินค๎าผลิตภัณฑ์
 พ้ืนเมือง เป็นโครงการกํอสร๎างตลาดเจ๎าพรหม ซึ่งหนํวยด าเนินการคือ เทศบาลนคร
 พระนครศรีอยุธยา  

/ฝ่ายเลขาฯ... 
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ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  แนวทางที่ 2 การเกษตร การบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรเชิญหนํวยงาน   
 ที่เก่ียวข๎องชี้แจงรายละเอียดตํอท่ีประชุม 

ผอ.ชป.อย.  ในสํวนของการบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร โดยนโยบายของกระทรวง
 เกษตรฯ จะเน๎นเกษตรแปลงใหญํ ซึ่งคัดเลือก 2 แหํง เพ่ือด าเนินการให๎ครบวงจร 
 ได๎แกํ สหกรณ์อ าเภอทําเรือ และเกษตรแปลงใหญํที่ ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง    
 โดยจะเน๎นในเรื่องของการผลิต การตลาด และจัดจ าหนําย สํวนแปลงที่เหลือจะ
 ขยายผลให๎สูํมาตรฐาน GMP และการด าเนินการเกี่ยวกับระบบกระจายน้ าเข๎าสูํ
 เกษตรแปลงใหญํ 

ผู้แทนอ าเภอนครหลวง  ส าหรับโครงการขุดลอกคลองเพ่ือพัฒนาแหลํงน้ าเพ่ือการเกษตร หมูํที่ 7  
 ต.พระนอน และหมูํที่ 8 ต.ทําช๎าง สืบเนื่องจากปลายปีที่ผํานมาเกิดอุทกภัย จึงขอ
 เสนอโครงการขุดลอกคลอง โดยมีแนวทางน าดินที่ขุดมาท าเป็นคันดินเพ่ือเป็นการ
 ป้องกันอุทกภัย และเป็นการล าเรียงขนสํงสินค๎าเกษตร หากด าเนินการแล๎วจะ
 สามารถชํวยแก๎ปัญหาอุทกภัยได๎ 6 อ าเภอ 

ผอ.ชป.อย.  ขอเสริมในสํวนของโครงการอ าเภอนครหลวง เดิมน้ าทํวมถนน ท าให๎
 เกษตรกรไมํสามารถขนผลผลิตมาตลาดได๎ หากด าเนินโครงการดังกลําวแล๎ว จะเป็น
 การเสริมถนน หากเข๎าสูํชํวงน้ าหลากก็สามารถที่จะผันน้ าเข๎าสูํทุํงบางกํุมได๎ 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  ใครเป็นผู๎ออกแบบให๎อ าเภอนครหลวง  

ผู้แทนอ าเภอนครหลวง  กองชํางของเทศบาลต าบลนครหลวง  

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  ฝากให๎ทางอ าเภอนครหลวงประสานงานกับทางชลประทานด๎วย 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของเกษตรแปลงใหญํ ของเชิญหนํวยงานที่
 เกี่ยวข๎องชี้แจงรายละเอียดตํอท่ีประชุมในภาพรวม 

เกษตรจังหวัดฯ  สืบเนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญํ ซึ่งตาม
 วัตถุประสงค์ของโครงการ ให๎เกษตรกรรวมกลุํมกันเพ่ือบริหารการผลิต ลดต๎นทุน
 การผลิต โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเกษตรแปลงใหญํ 19 แปลง แบํงเป็น 18 
 แปลงด าเนินการในเรื่อของข๎าว และอีก 1 แปลงด าเนินการในเรื่องของผัก  
  ลักษณะโครงการ เป็นการสํงเสริมความรู๎ เทคโนโลยีสมัยใหมํ การสนับสนุน
 เครื่องมือในการจัดท าเกษตรแปลงใหญํเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต ซึ่งจะเป็นการบูรณาการ
 รํวมกันระหวํางหนํวยงานในกระทรวงเกษตรฯ นอกจากนี้ยังมีการตลาด โดยรํวมมือ
 กับส านักงานพาณิชย์จังหวัด เพ่ือให๎ผลผลิตของเกษตรกรมีชํองทางในการจ าหนําย 
 และยกระดับคุณภาพการผลิตสูํมาตรฐาน GMP  

ผอ.ชป.อย.  ขอชี้แจงแทนในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตทางการเกษตร ในพ้ืนที่
 เกษตรแปลงใหญํ ในข๎อเท็จจริงการกระจายน้ า เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข๎าว อยูํใน
 เรื่องเดียวกันที่จะด าเนินการไปสูํเกษตรแปลงใหญํ แตํแยกหนํวยด าเนินการ  

 

 

/ปฏิรูปท่ีดิน... 
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ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดฯ  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมตํอจากทําน ผอ.ชป.อย. โครงการดังกลําว เป็นการพัฒนา
 กระบวนการแปรรูปผลผลิตข๎าว รวบรวมผลผลิตข๎าวพันธุ์ดีและข๎าวเพ่ือการบริโภค 
 ระบบการสํงน้ า และลานตากข๎าว โดยด าเนินการ 2 กิจกรรม ในพ้ืนที่อ าเภอทําเรือ 
 และต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง ซึ่งส านักงานปฏิรูปจังหวัดจะรับผิดชอบ     
 ในพ้ืนที่ ต าบลสิงหนาท อ าเภอลาดบัวหลวง เนื่องจากอ าเภอทําเรืออยูํนอกเขตของ
 ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด โครงการดังกลําว งบประมาณ 26 ล๎านบาทเศษ 
 แบํงเป็นของส านักงานสหกรณ์จังหวัด 9 ล๎านบาทเศษ ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
 16 ล๎านบาทเศษ  

ผู้แทนกลุ่มงาน ยศ.  ขอให๎ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเกษตรแปลงใหญํ ครบวงจร เพ่ือเป็นข๎อมูลใน
 การชี้แจงให๎กับคณะกรรมาธิการได๎ถูกต๎อง 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  การเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ต๎องมีรายละเอียด
 ให๎ชัดเจนวํา เนื่องจากคณะกรรมาธิการมักจะให๎จังหวัดชี้แจงวํา โครงการดังกลําวท า
 อะไรบ๎าง ด าเนินการอยํางไร (How) 
  ดังนั้น โครงการใดที่คณะกรรมการ ก.บ.จ มีข๎อสงสัย ต๎องการให๎หนํวยงาน
 ชี้แจงก็เชิญให๎เรียนถามได๎ สํวนรายละเอียดเพ่ิมเติมให๎ฝ่ายเลขาฯ ประสานกับหนํวย
 นั้นเอง นอกจากนี้โครงการที่จะได๎รับการจัดสรรจะต๎องสอดคล๎องกับ Agenda 
 Function Area รวมถึงประชารัฐ 

ฝ่ายเลขาฯ (ผอ.ยศ.)  มีข๎อสังเกต ให๎ทางเกษตรจังหวัดฯ จัดท าแผนผังความเชื่อมโยงของเกษตร
 แปลงใหญํ วํามีที่มาอยํางไร เพ่ือความสะดวกในการน าเสนอข๎อมูล ดังนั้นการท า
 รายละเอียดข๎อมูลพ้ืนฐานโครงการ จะต๎องเขียนให๎เห็นถึงความเชื่อมโยง  Agenda 
 Function และ Area 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  มีหนํวยงานใด มีข๎อสงสัยหรือข๎อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไมํ 

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ ขอบรรจุ โครงการเ พ่ิมเติม คือ โครงการเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนว
 พระราชด าริจังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณ 2,000,000 บาท ซึ่งเป็น
 โครงการของกระทรวง (Function) ที่ขอให๎บรรจุไว๎ในแผนด๎วย 

ประธาน (รอง ผวจ. 2)  ให๎ทางกลุํมงานยุทธศาสตร์ฯ ประสานกับฝ่ายเลขาฯ (กระทรวงมหาดไทย)    
 ในการขอเพ่ิมโครงการ เนื่องจากทางกระทรวง (Function) ได๎ขอบรรจุโครงการเข๎า
 ในแผนด๎วย  

 ส าหรับโครงการอ่ืนๆ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในเบื้องต๎น ขอให๎ที่
ประชุมได๎พิจารณาในหลักการ หากไมํมีข๎อสงสัย ก็ถือวําที่ประชุมให๎ความเห็นชอบ 
และให๎ฝ่ายเลขาฯ ด าเนินการตามข้ันตอนตํอไป  

มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
5 แนวทาง งบประมาณ 4,209,785,350 บาท 

 
 

/ระเบียบวาระที่ 5... 
 
 



อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเท่ียว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล 

- 17 - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ไม่มี 

ปิดประชุม 12.15 น. 

************************** 
 

 

 

 

           ผู๎จดบันทึกรายงานการประชุม 
      (นางสาววราพร  บุญลือ) 

       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
      ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 
 

     ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายพงศ์จิตต์  รวีกิจสัมฤทธิ์) 

     ผู๎อ านวยการกลุํมงานยุทธศาสตร์และข๎อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
    ส านักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 


