
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” 
และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” 

                                                  ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 1/2565  

วันอังคารที่ 1  มีนาคม 2565  เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี (ชั้น 5) 

 

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

ผูม้าประชุม 

1. นายจรีะเกียรต ิ ภูมิสวัสดิ์   ผู้ว่าราชการจังหวดักาญจนบุรี (ประธานการประชุม) 
2. นายกองเอกพงศธร  ศิริสาคร   รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
3. นายชำนาญ  ชื่นตา     รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
4. นายรณภพ  เวียงสิมมา     รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                               
5. นายภาราดร  ประชานิยม    ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันละฝึกซ้อม 
6. นายปกรณ ์ กรรณวัลลี    ฝ่ายสาธารณูปโภค 
7. นางจติติมา  ธนะรัตน์    ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
8. นางสาวพรทิพา  โพธิพ์านิช   ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ 
9. พ.ต.ท.บุญธรรม  สังวร    ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจร 
10. นายอนุชา  วรหาญ    ฝ่ายแพทย์ การพยาบาลและสาธารณสุข 
11. นางสาวลักษ์คณา พิทักษ์ภากร  ฝ่ายแพทย์ การพยาบาลและสาธารณสุข 
12. นายวุฒธิพงษ ์ ตาเบ้า    ฝ่ายงบประมาณและการเงิน 
13. นายอธิสรรค์  อินทร์ตรา    ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ 
14. นายวรากร  บุ้งทอง     ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ 
15. นางจารรีัตน์  บุญประดิษฐ    ฝ่ายพิธีเปิด-ปิดการแสดง 
16. นายธนวัฒน์  ปฐมสีมากุล   ฝ่ายพัฒนาเมืองและรักษาความสะอาด 
17. นายอดิศักดิ ์ มว่งพณิ     ฝ่ายพัฒนาเมืองและรักษาความสะอาด 
18. นายสาวกริดา  ลำโครัตน์    ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
19. นายศศิน  ดศิวนนท์     ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม 
20. พลเอกชินวัฒน์  แมน้เดช    ฝ่ายจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
21. ผศ.อานนท์  วันลา     ฝ่ายเทคนิคกีฬา 
22. นายอนุ  ทองดี     ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
23. นางหรรษา  เหมวิจติร    ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
24. นายณรงค์  พันธุ์คง     ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน 
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25. ผศ.เชิดชาย  ดวงภมร    ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน 
26. นางจารรีัตน์  บุญประดิษฐ    ฝ่ายจัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา 
27. ดร.บรรจบพร  อินดี      ฝ่ายมอบเหรียญรางวัล 
28. นางสาวอารีย์  มหานิล    ฝ่ายอาสาสมัคร 
29. นายชัยวัฒน์  หาดรืน่    ฝ่ายอาสาสมัคร 
30. นางสาวเรไร  เซ่ียงหลิว    ฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ 
31. นางสาวอาทิกา พชรศิริวาณิช   ฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ 
32. นางสาวจาฏุพัจน ์ เกิดช่วง      ฝ่ายสำนักเลขาธิการการจัดการแข่งขัน 
33. นางสาวสุวล ี บัวแกว้     ฝ่ายสำนักเลขาธิการการจัดการแข่งขัน 
ผู้ไม่มาประชุม  
ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นางสุนีย์  เอกฉันท์    เจ้าหน้าที่ สนง. กกท.กจ 
2. นายดาวรุ่ง  บุญแตง    เจ้าหน้าที่ สนง. กกท.กจ 
3. นายกิจณรงค ์ไกรทอง    เจ้าหน้าที่ สนง. กกท.กจ 
4. นายวชัรเกียรติ  เอกสาร   สำนักงาน กกท.จังหวดักาญจนบุรี 
5. นายวราพล  พลายงาม    สำนักงาน กกท.จังหวดักาญจนบุรี 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

ประธาน        :  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาต ิครั้งที ่48 
“กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ทุกทา่นทีม่าประชุม
โดยพรอ้มเพรียงกัน เนื่องจากมีภารกิจที่สำคัญทีจ่ะต้องมีการดำเนินงานในส่วนของการจัดการแข่งขันครั้งนี้    
จึงเชิญคณะกรรมการทุกท่านมาประชุมในวันนี้  

มติที่ประชุม    :   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง  เพื่อทราบ 
    3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” 
และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่  38 “กาญจนิกาเกมส์”  
ผอ.กกท.      :   ตามที่จงัหวัดกาญจนบุร ีไดร้ับเกียรติจากการกฬีาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาต ิครั้งที่ 48 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที ่38 ณ จังหวดักาญจนบุรี  
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โดยจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” 
และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที ่38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวนัที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จำนวน 22 ฝ่าย และมีหน้าทีต่ามภารกิจของฝ่าย
นั้นๆ  ตามเอกสารแนบ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง  เพื่อพิจารณา  
    4.1 กำหนดวันแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”   

ผอ.กกท.      :  การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ได้มีหนังสือที่ กก 5110/1533 ลงวันที ่24 กมุภาพันธ ์2565 
เรื่องการแข่งขันกีฬาแห่งชาต ิครั้งที ่48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 
“กาญจนิกาเกมส์” ณ จงัหวัดกาญจนบุร ีเพื่อใหจ้ังหวัดกาญจนบุรี พจิารณาห้วงระยะเวลากำหนดการจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2566 และการแข่งขันกีฬา
คนพิการแห่งชาติ ครั้งที ่38 “กาญจนกิาเกมส์” ระหว่างวันที ่1-5 มีนาคม 2566 ตามแผนของ กกท. เป็นช่วงการ
เตรียมดำเนินงานของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที ่38 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาต ิครั้งที ่5 ตาม
มติคณะรัฐมนตรี ต้องจดัเป็นประจำทุกปี อีกทั้งชว่งเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นการจัดการแข่งขันนักเรียน
นักศึกษาแห่งชาต ิการกฬีาแห่งประเทศไทยพิจารณาและเห็นว่า ชว่งเวลาที่สามารถดำเนินการจัดการแข่งขันได้ คือ
ช่วงระหว่างเดือน สิงหาคม - กันยายน 2566  

ประธาน      :   เสนอวนัที่เหมาะสมให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณา ดังนี ้
   1. การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที ่48 “กาญจนบุรีเกมส์” กำหนดจัดการแข่งขัน จากเดิม 
ระหว่างวันที ่15-25 กมุภาพันธ ์2566 เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 19-29 สิงหาคม 2566 
   2. การแข่งขันกีฬาคนพกิารแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” กำหนดจัดการแข่งขัน  
จากเดิม ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2566 เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2566 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบกำหนดการจดัการแข่งขันกีฬาดังกล่าว ทั้ง 2 รายการ 
   4.2 การปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์”  

ประธาน    : ตามที่จังหวัดกาญจนบุรี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจดัการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ที่ 48 
“กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ขอให้คณะกรรมการแต่ละ
ฝ่ายกลับไปพิจารณา ตรวจสอบดูวา่คณะกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งถูกตอ้งหรือไม่ ในส่วนของประธานกรรมการแต่
ละฝ่าย (รองผู้วา่ราชการจังหวัด) แต่งตั้งให้ตรงกบัการมอบหมายงานที่กำกับดูแลส่วนราชการนั้นๆหรือไม่ เช่น ฝ่าย
จัดเตรียมสถานที่แข่งขันและฝึกซ้อม โยธาธกิารและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเป็นกรรมการและเลขานุการ รองผู้วา่
ราชการจังหวัดกาญจนบุรี ที่กำกับดูแลคือ นายสมหวัง  บุญระยอง รองผูว้่าราชการจังหวดักาญจนบุรี (4) เป็นต้น 
ในส่วนของคณะกรรมการหากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ให้ส่งรายชื่อให้กับสำนักงาน กกท.จังหวดั
กาญจนบุรี เพื่อนำร่างคำสั่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการจดัการแข่งขัน ฯ ในครั้งต่อไป  
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สำหรับฝ่ายประชาสัมพนัธ์ และสำนักเลขาธิการการจดัการแข่งขัน ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ก่อนมีการแก้ไขคำสั่ง/เพิ่มเติม
คำสั่ง ขอให้ที่ประชุมเห็นเชอบแก้ไขทั้งสองฝ่ายก่อน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงข่าวและรับธงเจ้าภาพจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ที่ 48 และการแข่งขันกีฬาคนพกิารแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ดังนี้  
   1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
       จากเดิม รองผู้วา่ราชการจังหวดักาญจนบุรี (กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง)  
                  เปลี่ยนเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวดักาญจนบุรี (นายกองเอกพงศธร ศริสิาคร) 
    2. สำนักเลขาธิการการจดัการแข่งขัน 
       จากเดิม รองผู้วา่ราชการจังหวดักาญจนบุรี (กลุ่มด้านเศรษฐกิจ)  
                  เปลี่ยนเป็น รองผู้ว่าราชการจังหวดักาญจนบุรี (นายรณภพ  เวียงสิมมา) 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามที่เสนอ  

 4.3 การจัดงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกฬีาแห่งชาติครั้งที่ 48 และการจัดการ
แข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38  

ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี  :  กำหนดการแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 
48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 (กาญจนิกาเกมส์) จะจัดขึ้นในวัน
พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรี แถลง
ข่าวและลงนามสัญญาการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งที่ 38 โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นฝ่ายดำเนินการในส่วนนี้และจะได้มีการเสนอ
งบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อพิจารณาอนุมัติในข้ันตอนต่อไป 

ประธาน  :  ขอให้ฝ่ายงบประมาณและการเงิน ซึ่งเป็นผู้ดูแลงบประมาณ รีบไปดำเนินการจัดทำระเบียบ
การเบิกจ่ายบประมาณ และให้พิจารณากันเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายในการรับธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 48 , การจัดงานแถลงข่าวและการรับธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 
รวมทั ้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการรายต่างๆ โดยในส่วนของงานแถลงข่าว 
มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี 

ผู้แทนฝ่ายงบประมาณและการเงิน  :  จะเร่งดำเนินการจัดทำข้อบังคับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
มติที่ประชุม :  เห็นชอบและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการศึกษาดูงาน จัดงานแถลงข่าว และรับธง
การเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการ
แห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนนิกาเกมส์” จากบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี ชื่อบัญชี
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และมอบหมายให้ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบประมาณการค่าใช้จ่ายใน
การจัดงานแถลงข่าวเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการ
จัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนนิกาเกมส์” ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 และมอบหมายให้
สำนักงาน กกท.จังหวัดกาญจนบุรี (สำนักเลขาธิการการจัดการแข่งขัน) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการศึกษาดูงานของคณะกรรมการหรือผู้แทนคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 4๘ “กาญจนบุรีเกมส์” 
และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 3๘ พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายพิธีรับธงเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจัดการ 
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แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่ 47 ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 และพิธี
รับธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ 
ครั้งที่ 37   ในวันที่ 3 เมษายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัด ศรีสะเกษ  
 4.4 การเตรียมความพร้อมการรับธงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48
ผอ.กกท.      :  การรับธงการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครัง้ที่ 4 ในพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
แห่งชาติ ครั้งที่ 47 “ศรสีะเกษเกมส์” ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 การกฬีาแห่ง
ประเทศไทย ขอให้จังหวัดเจ้าภาพแจ้งรายชื่อคณะเดินทางไปรับธงพร้อมการนำเสนอการเป็นเจ้าภาพของจังหวัด
กาญจนบุรีในพธิีเปิดการแข่งขันให้การกีฬาแห่งประเทศไทยทราบ เพื่อประสานงานตามขั้นตอนกับจังหวัดศรีสะเกษ 
ประธาน  :   ในส่วนของพิธีการต่างๆ รวมทั้งการส่งรายชื่อของคณะเดินทางไปรับธงการแข่งขัน ทั้ง 2 
รายการ รวมทั้งประมาณการคา่ใชจ้่ายในสว่นที่เกี่ยวข้อง มอบหมายให้สำนักเลขาธิการ สำนกังานการกฬีาแห่ง
ประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นฝ่ายดำเนินการ และขอให้ฝ่ายต่างๆทีป่ระสงค์จะเดินทางไปศึกษาดูงาน และ
เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อให้กบัสำนักงาน กกท.จังหวัดกาญจนบุรี โดยดว่น เพื่อเสนอขอ
อนุมัติ ต่อไป 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และเห็นชอบตามที่เสนอ  

  4.5 การเตรียมความพร้อมการรับธงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ        
ครั้งที่ 38  
ประธาน  :   ในส่วนของการรับธงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาต ิครั้งที่ 38 พิธกีารก็
เหมือนกับการรับธงเจ้าภาพจดัการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที ่48 แต่อาจจะดำเนินการย่อสว่นให้เล็กลง ไม่วา่จะ
จำนวนคนที่มาร่วมเดินขบวน หรือรายละเอียดอืน่ๆ ขอมอบหมายให้สำนักงาน กกท.จังหวัดกาญจนบุรี เป็นฝ่าย
ดำเนินการ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และเห็นชอบตามที่เสนอ  

   4.6 คำขวัญกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 

 ผอ.กกท.      :  คำขวญัการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 เพื่อ
เป็นการประชาสัมพันธก์ารแข่งขัน และเป็นคำขวัญประจำเกมส์การแข่งขัน อยากให้ที่ประชุมชว่ยกันระดมความคิด
คำขวัญให้ที่ประชุมพิจารณา  
ประธาน  :   มอบหมายให้นายกองเอกพงศธร  ศริิสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวดักาญจนบุรี ให้ท่านผู้มีความรู้
ความสารถพิเศษทางด้านน้ีช่วยคิดคำขวัญใหด้้วย เพื่อความรวดเร็ว  

มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามที่เสนอ  

  4.7 กรอบงบประมาณค่าใช้จ่ายของแต่ละฝ่ายที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  
ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38  
ประธาน  :   ตามเอกสารที่เสนอขอรับงบประมาณการจดัการแข่งขันกีฬาดังกลา่ว มฝี่ายที่เสนอขอรับ
งบประมาณมาจำนวน 3-4 ฝา่ย ยังคงเหลืออีกหลายฝ่ายที่ยังไม่ไดส้่งมา 
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ผู้แทนฝ่ายเทคนิคกีฬา : ในส่วนของฝ่ายเทคนิคกีฬายังเสนองบประมาณไม่ได้เน่ืองจากเกี่ยวเนื่องกบักำหนดวัน
แข่งขันของแต่ละชนิดกีฬา จำนวนชนิดกีฬาที่จะจัดการแข่งขันฯ และองค์กระกอบอื่นๆหลายอยา่งที่ยังไม่
แน่นอน  

ผู้แทนฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภยั : ในส่วนของฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย งบประมาณก็จะ
สัมพันธ์กันกับฝ่ายเทคนคิกีฬา ฝ่ายทีพ่ัก และฝา่ยอื่นๆ เพื่อจัดกำลังพล ที่จะเข้าไปกำกับดูแลได้ถูกต้องเช่นกัน 

ประธาน  :   ขอให้แต่ละฝ่ายที่สามารถประมาณการงบประมาณที่จะใชจ้่ายในสว่นของท่านได้แล้วเช่น
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องรีบดำเนินการก่อน ก็ขอให้รีบส่งงบประมาณเสนอมา เพื่อพิจารณาตอ่ไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบตามที่เสนอ  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ  

ประธาน   :   มที่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม ่หากไม่มกี็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และ
ขอปิดประชุม 

เลิกประชุม    เวลา 15.30 น. 

              ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

                (นางสาวสวุลี  บัวแกว้)                               
             พนักงานบริหารงานทัว่ไป 6  
 
 

                                                                         ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
 

                (นางสาวจาฏุพัจน์  เกดิช่วง)                               
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จังหวัดกาญจนบุรี  

 

 

 

 


