
รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ

การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งขาติ ครั้งที่ ๔๘ “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๘
“กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

ครั้งท่ี ๑/ ๒๔๖๕
วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๔ เวลา ๑๓.๓0 น.

ณ ห้องประชุมแควน้อย (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้มาประชุม
๑. นายกองเอกพงศธร คิริสาคร 
๒. นายชำนาญ ชื่นตา 
๓. นายรณภพ เวียงสิมมา 
๔. นายปกรณ์ กรรณวัลลี 
๔. นายจรินทร์ อ้ิวสวัสด้ี 
๖. ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู 
๗. นางสาวจาฏพัจน์ เกิดช่วง 
๘. นางสาวลักษ์คณา พิทักษ์ภากร 
๙. นายอภินันท์ ลิ้มกุล 

๑๐. นางรัซนี โพธิสัตยา 
๑๑. นางสาวภาณุมาศ เปรมประยูร 
๑๒. นางณัฏฐา มูลพันธ์ 
๑๓. นางพิศมัย บุญเทียม 
๑๔. นายวุฒธิพงษ์ ตาเบ้า

๑๔. นางสาวเรไร เชื่ยงหลิว 

๑๖. นางสาวอาทิกา พขรคิริวาณิช

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายสมหวัง บุญระยอง

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายเอกศักดิ้ เศรษฐพิศาล 
๒. นายอนันต์ขัย ทองสีนุซ 
๓. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ศุภเอม

๔. นางณัฐพร ไชยประดิษฐกุล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
แทน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
แทน เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี
พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
คลังจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ติดภารกิจ

จ่าจังหวัดกาญจนบุรี 
บ้องกันจังหวัดกาญจนบุรี 
นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
สำนักงานบ้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

/ ๔. นางสาวซนัญซิดา...
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๔. นางสาวขนัญซิดา ยอดพินิจ

๖. บางสาววิภาวี วิษณุวงศ์

๗. นางสาวกนกกาญจน์ ธนิกุล

๘. นางสาวปีญณิตา สนทาธร

๙. นายกำธร ประเสริฐตันติกุล

๑๐. นางสๅวกวินทิพย์ หัสดิเสวี 
1 ๑๑. นายพจรินทรี เหลืองอรัญนภา

๑๒. นางสาวสุวลี บัวแก้ว

๑๓. นางสาวอรอุมา บุญวิธวาเจริญ

๑๔. นายกิจณรงค์ ไกรทอง

๑๔. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร์

๑๖. นายธนเดช บัวคิริ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ' ^
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ' V

นักจัดการงานท่ัวไป
องศ์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ช่วยนักพัฒนากีฬา
องศ์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเทคนิค/ฝ่ายจัดเตรียมนักกีฬาฯ
พนักงานบริหารท่ัวไป ๖
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี 
ผู้ช่วยปฏินัติงาน
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิชาการคลังชำนาญการ
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ กำหนดให้มีการจัดการ 

ประชุมทุกวันพุธเพื่อพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณการจัดการแช่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ “กาญจนบุรี 
เกมส์” และการแช่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ คร้ังท่ี ๓๘ “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ชองฝ่ายต่าง  ๆ
ขณะนี้มีกีฬา'จำนวน ๔๘ ชนิดกีฬา และอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก ๑๘ ชนิดกีฬา จึงขอให้ตั้งประมาณในวงเงิน 
เดิมไปก่อน เนื่องจากเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการจัดงานกีฬา 
ครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๖๔ ล้านบาท และได้มีการใช้!ปในการรับธงที่จังหวัดศรีสะเกษประมาณ ๒ ล้านบาท คงเหลือ 
ยอดเงินในบีจจุบันจำนวน ๖๓ ล้านบาท และจังหวัดได้ขอรับเงินอุดหนุนจากองศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจำนวน 
๑๘.๑๓ ล้านบาท โดยรวมมีเงินที่จะได้รับทั้งสิ้น ๘๑.๑๓ ล้านบาท ส่วนเงินอุดหนุนที่ฃอรับการสนับสบุนจาก 
เทศบาลเมืองทั้ง ๓ แห่ง  ๆ ละ ๓๔ ล้านบาท ยังไม่ได้รวมไวิในยอดเงินตังกล่าว ดังน้ัน จึงขอกำหนดกรอบวงเงิน 
การจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้ จำนวน ๘๑.๑๓ ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้ฝ่ายต่าง  ๆ นำไปบริหารจัดการแช่งขัน 
กีฬาฯ ซึ่งยังมิได้ถือจ่ายให้ทุกฝ่ายในคราวเดียว หากแต่จะจัดสรรค่าใช้สอยให้ฝ่ายต่าง  ๆ สามารถนำไปใช้จ่าย 
ในเบื้องต้น เพื่อใช้!นการดำเนินงานด้านต่าง  ๆ ในไตรมาสแรก เช่น การจัดการประชุม เป็นต้น สำหรับภารกิจ 
เกี่ยวกับพิธีเปิด-ปีด และการต้อนรับนักกีฬาได้มอบหมายให้องศ์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีไปดำเนินการ 
มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๒ -..
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

. - ไ ม ่ ม ี - '

เรื่องเพื่อทราบ
' ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานเรื่องเพื่อทราบให้คณะกรรมการฯ ในที่ประชุมทราบ ดังนี้

๓.® สรุปการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ เมื่อวันที่ 
๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ (ประชุมกลุ่มย่อย)

จากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ ร่วมกับ คณะกรรมการ 
ฝ่ายจัดเต่รียมสถานที่แข่งขันและเกซ้อม ฝ่ายประซาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน 
และสำนักเลขาธิการการจัดการแข่งขัน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น ๔ ศาลากลาง 
จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุร ี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมได้พิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ 
ซองฝ่ายต่างๆ โดยมืมติอนุมัติงบประมาณกรณีที่มืความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 
๑๑๕,๒๖๕ บาท ดังนี้
. ■ ■ ' . • ' ไ ; ' / . : , : . : ' . : : '  ๑. ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขันและเ ก ซ้อม จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๑,๑๔๐ บาท......... ..  - ---- - .  . . .  - — - . --— '7'-'-- -- — . - .

๑ . ๑  ค่าใซ้จ่ายในการเดินทาง (ค่าเบี้ยเลี้ยง) จำนวนเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท 
๑ .๒ ค่าใซ้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าอาหาร) จำนวนเงิน ๒,๘๘๐ บาท 
๑ . ๓ ค่าไซ้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) จำนวนเงิน ๑ ,๒๖๐ บาท 

๒. ฝ่ายประซาสัมพันธ์
ค่าใซ้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕,๒๕๐ บาท 

๓. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการแข่งขัน
ค่าจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์กีฬาแห่งซาติ ครั้งที่ ๔๘ พร้อมพื้นที่จัดเก็บเว็บไซต์ (๒ ปี)

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท
๔. ฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ /  ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

ค่าใซ้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) จำนวนเงินท้ังส้ิน ๑๐,๕๐๐ บาท 
โดยให้ตั้งงบประมาณไว้ที่ฝ่ายงบประมาณและการเงิน

๕. สำนักเลขาธิการการจัดการแข่งขัน

มติท่ีประชุม
ค่าไซ้จ่ายในการจัดประขุม (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) จำนวนเงินท้ังส้ิน ๑๘,๓๗๕ บาท 

รับทราบ
๓.๒ ฝ่ายที่ยังไม่ได้จัดส่งคำขอตั้งงบประมาณ

๑. ฝ่ายสาธารณูปโภค
๒. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจร 
๓. ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ ื่อพ ิจารณา
การพิจารณางบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งซาติ ครั้งที่ ๔๘ “กาญจนบุรีเกมส์”

และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งซาติ ครั้งที่ ๓๘ “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมได้มืการ 
อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และคณะกรรมการได้พิจารณาตามกรอบวงเงินงบประมาณ มติที่ประชุมสรุนัIด้ดังนี้

/ ๑. ฝ่ายแพทย์...



๑ .  ฝ่ายแพทย์ การพยาบาลและสาธารณสุข อนุมติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม จำนวนเงิน
๑๗,๐๐๐ บาท^

๒. ฝ ่ายพ ิธ ีเป ิด -ป ิดและการแส ดง และฝ่ายจัดเตรียมน ักก ีฬาเช ้าร ่วมการแข่งฃ ันฯ
- ' '"  ใม,ขอรับภารสนับสนุนงบประมาณ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีจะรับผิดชอบภารกิจดังกล่าว

1 ๓. ฝ่ายพัฒนาเมืองและรักษาความสะอาด จะมีการพิจารณางบประมาณในครั้งต่อไป
โดยดูจำนวนเงินคงเหลือประกอบการพิจารณา ........

I , ; ' ; . ๔ .ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไม่ขอรับการสนับสบุนงบประมาณโดยจะใซั-
งบจังหวัด จำนวนเงิน ๑๓ ล้านบาท

๔. ฝ ่ายเทคนิคกีฬา เห็นชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๔๖๔จำนวน'

๖. ฝ่ายจัดเตรียมนักกีฬาเช้าร่วมการแข่งขันฯ เห็นชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมไตรมาส; 
ท ี่๔ ปี ๒๔๖๔จำนวน๓ ครั้งรวมทั้งให้ปรับลดค่าอุปกรณ์กีฬาเพื่อการผิกซ้อมและค่าจัดทำเสื้อสำหรับการผิกช้อม-

๓ ครง

นักกีฬา

มติที่ประชุม ริบทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอี่นๆ
- ไ ม ่ ม ี  -

เลิกประชุมเวลา (9)(5̂ .(8̂ (!  ̂ XI.

(นายธนเดช บัวคิรี)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายวุฒธิพงษ์ ตาเบ้า) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม


