
รายงานการประชุม
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ

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

ครงท ๓/ ๒๔๖๔
วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเอราวัณ (ชั้น ๔) ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้มาประชุม
๑. นายชำนาญ ชื่นตา 
๒. นางพิศมัย บุญเทียม 
๓. นายมรกต สกุลเวียงกาญจน์ 
๔. นางสาวจิระภา วงษ์สวัสดี 
๔. ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู 
๖. นางสาวจาฏพัจน์ เกิดช่วง 
๗. พ.ต.อ.'วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ 
๘. พ.ต.,ท.เทิดศักดิ๙ หาญณรงค์ 
๙. นายวุฒธิพงษ์ ตาเบ้า

๑๐. นางสาวเรไร เชื่ยงหลิว

๑๑. นางสาวอาทิกา พซรสิริวาณิช

ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายกองเอกพงศธร สิริสาคร 
๒. นายรณภพ เวียงลิมมา 
๓. นายสมหวัง บุญระยอง 
๔. ดร.อานนท์ วันลา 
๔. นายเอกคักดิ้ เศรษฐพิศาล

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวสุวลี บัวแก้ว

๒. นางสาวสิปปนันท์ แก้วสมจิตร์ 
๓. นางสาวปวีณา มณีอินทร์ 
๔. นางสุนันทา จันทายืน 
๔. นายธณพฤทธ์ ศุภเพิ่มพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
คลังจังหวัดกาญจนบุรี
แทน ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี
แทน ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
แทน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อำนวยการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี
รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี
สารวัตรฝ่ายอำนวยการ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ติดภารกิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ติดภารกิจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ติดภารกิจ
เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ติดภารกิจ 
จ่าจังหวัดกาญจนบุรี ติดภารกิจ

พนักงานบริหารทั่วไป ๖
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี 
นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี 
นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี 
เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี 
นักบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี

/ ๖. นายอภินันทิ...



- ๒ -

๖. นายอภินันฑ์ ลิ้มกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี

๗. นายยงยุฑธ - สงพะโยม ผู้ช่วยเลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี
สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี

๘. นางสาวธัยพร หนูขาว เจ้าพนักงานธุรการ ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแช่งขันกีฬา 

แห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ “กาญจนบุรีเกมส์” และการแช่งขันกีฬาคนพิการแห่งขาติ ครั้งที่ ๓๘ “กาญจนิกาเกมส์” 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในวันนี้เป ็นการประชุมครั้งท ี่ ๓/ ๒๔๖๔ ซึ่งกำหนดให้ม ีการจัดการประชุมทุกวันพุธ 
เพื่อพิจารณางบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการในการจัดการแช่งขันกีฬาๆ
มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ตามที่คณะการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ ได้ดำเนินการประชุม คร้ังท่ี ๒/ ๒๔๖๔ 

เมื่อวันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๔๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ข้ัน ๔ น้ัน ฝ่า,ยเลขานุการๆ ได้จัดทำรายงาน 
การประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวนทั้งลิ้น ๔ หน้า รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ 
การประชุมแนบท้ายระเบียบวาระ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มตท่ีิประชุม รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓ .๑ รายการอบุนัติงบประมาณให้ฝ่ายต่าง  ๆ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน

- วันท่ี ๔ ตุลาคม ๒๔๖๔ วงเงินท่ีอนุนัติท้ังล้ิน ๑๑๔,๒๖๔.- บาท
- วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๔๖๔ วงเงินท่ีอบุม้ติ ๑๗,๐๐๐.- บาท
- วันท่ี ๑๙ ตุลาคม ๒๔๖๔ วงเงินท่ีอนุม้ติ ๑,๐๔๖,๗๒๔.- บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๓.๒ สรุปรายรับ-รายจ่าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
๓.๓ ฝ่ายพิจารณางบประมาณและการเงิน จัดประชุมขี้แจงข้อบังคับคณะกรรมการจัดการ 

แช่งขันกีฬาแห่งขาติฯ ว่าด้วยงบประมาณและการเงิน และข้อบังคับคณะกรรมการจัดการแช่งขันกีฬาแห่งซาติฯ 
ว่าด้วยการพัสดุ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ขั้น ๔ ศาลากลาง 
จังหวัดกาญจนบุรี
มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบ ียบวาระท ี๔...



ระณยุบวาระท ๔ เรองเพอพจารณา
การพิจารณางบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ “กาญจนบุรีเกมส์” 

และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประชุมได้มีการ 
อภิปรายกันอย่างกว้างชวาง และได้พิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณชองฝ่ายต่างๆ โดยมีมติอนุม้ติงบประมาณ 
กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๖,๖๒๔ บาท ดังนี้ 

๑. ฝ่ายสาธารณูปโภค
อนุม้ติค่าใช้จ่ายใบการจัดประชุม (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) จำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

๒. ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านจราจร
อบุม้ติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) จำนวนเงิน ๗,๐๐๐ บาท 

๓. ฝ่ายพิธีเปิด - ปิดการแสดง
อนุม้ติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) จำนวนเงิน ๒,๖๒๔ บาท 

๔. สำนักเลขาธิการการจัดการแข่งขับ
อบุม้ติค่าวัสดุสำนักงาน จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น  ๆ (ถ้ามี)
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี แจ้งชนิดกีฬาที่จะแข่งขันกีฬาแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๔๘ “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัด 
กาญจนบุรี จากเดิม ๔๘ ชนิดกีฬา เพิ่มเติมอีก ๑๘ ชนิดกีฬา รวมท้ังส้ิน ๖๖ ชนิดกีฬา

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๐ น.

ลงซ่ือ
(นาย.ธณพฤทธ์ ศุภเพิ่มพันธ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม

ลงซ่ือ
(นายวุฒธิพงษ์ ตาเบ้า) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

*


