
ฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ
การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งซาติฯ 
ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 
ถนนแสงซูโต กจ ๗ ๑๐๐๐

‘ก0 มกราคม ๒๕๖๖
เร่ือง รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬา 

แห่งชาติ คร้ังท่ี ๔๘ “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งท่ี ๓๘ 
“กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน แจ้งท้าย
อ้างถึง หนังสือจังหวัดกาญจนบุรี ท่ี กจ ๐๐๐๓/ว ๐๐๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย รายงานการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรอง
งบประมาณ การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี ๔๘ “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ 
คร้ังท่ี ๓๘ “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณชองฝ่ายต่าง  ๆ
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒ ๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ท้องประชุมแควน้อย (ชั้น ๓) ศาลากลางจังหวัด 
กาญจนบุรี และได้เชิญท่านเช้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว น้ัน

คลังจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ
ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอล่งรายงานการประชุมๆ ตามสิ่งที่ล่งมาด้วย เพ่ือตรวจสอบ 
ความถูกต้อง หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี ภายในวันพุธที่ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
หากพ้นเวลาที่กำหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันฑนา ประสานศีล'ป๋)
คลังจังหวัดกาญจนบุรี 

กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ

สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุร ี
โทรศัพท ๐ ๓๔๕๑ ๑๑๔๒ 
โทรสาร ๐ ๓๔๕๑ ๒๙๙๑  
6-๓ ลII ะ ๒'!@0301.5๐.11า



 
 
แจ้งท้ายหนังสือ ที่ กจ 0003/ว 0004  ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 

เรียน  ประธานคณะกรรมการ 
1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ประธาน)  

1.1 นายกองเอกพงศธร ศิริสาคร 
1.2 นายรณภพ เวียงสิมมา  
1.3 ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ  
1.4 นายศักรินทร์ ทุมเสน  

2. ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี  
3. ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี  
4. นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี  
5. ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี  
6. เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายฯ 5 ฝ่าย  

6.1 เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี (ฝ่ายจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ)  
6.2 เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี (ฝ่ายเทคนิคกีฬา)  
6.3 ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)  
6.4 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี (ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่แข่งขัน) 
6.5 ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี  

(สำนักเลขาธิการการจัดการแข่งขัน)  
7. คลังจังหวัดกาญจนบุรี  
8. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี  
9. ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบคลัง สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี  

10. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ 

การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งท่ี 48 “กาญจนบุรีเกมส์” 
และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมแควน้อย (ชั้น 3)  ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

--------------------------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 1. นายกองเอกพงศธร  ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (ประธาน) 
 2. นายรณภพ  เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี    
 3. ว่าที่ ร.ต. ศุภมงคล  บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
 4. นายศักรินทร์  ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  
 5. นางจันทนา  ประสานศิลป์ คลังจังหวัดกาญจนบุรี (เลขานุการ) 
 6. นายอนุ  ทองดี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี 
 7. นายอนันต์  สิริพฤกษา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

 8. นางสาววิลาวัลย์  เพชรทวสีิน   แทน ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี  
  9. นางสาวชลันธรณ์  บัวจอม   แทน ท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี 
 10. พล.อ.ภพอนันฒ์  เหลืองภานุวัฒน ์ แทน นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี 
 11. ดร.ณรินทร์  ชำนาญดู  แทน เลขาธิการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี   

12. นางสาวจาฏุพัจน์  เกิดชว่ง ผู้อำนวยการสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี 
13. นายวุฒธิพงษ ์ ตาเบ้า ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ 

  สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี 
   14. นางสาวสิปปนันท์  แก้วสมจิตร์ แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานระบบการคลัง 
  สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี 
 15. นายเจิดศักดิ์  เอี่ยมปาน ฝ่ายจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
 16. นายอภินันท์  ลิ้มกุล ฝ่ายเทคนิคกีฬา 
 

ผู้ไม่มาประชุม  
   นางสาวอาทิกา  พชรศิริวาณิช หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด  ไปราชการ 
  สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม  
 1. นางสาวสุวลี  บัวแก้ว พนักงานบริหารทั่วไป 6  
  สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. นายธณพฤทธ์  ศุภเพิ่มพันธ์ นักบัญชี สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี 
 3. นายพจนรินทร์  เหลืองอรัญนภา เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี 
 4. นางสาวพรนภัส  เสือหน ู เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี 
 5. นางสาวศิราพร  จูจันทร์ เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี 

/6. นายวุฒิชัย... 
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 6. นายวุฒิชัย  บุญเฉย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   ในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ  การจัดการ
แข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” 
ณ จังหวัดกาญจนบุรี เงินที่ใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ในครั้งนี้  มีทั้งหมด 4 แหล่ง ได้แก่ เงินอุดหนุนที่ได้รับ
จาก กกท. เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. เงินสิทธิประโยชน์ และเงินบริจาค สำหรับเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก กกท. 
ให้ใช้ตามข้อบังคับการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ส่วนเงินอุดหนุนที่ได้รับจาก อปท. ให้ใช้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม    

เลขานุการ ตามที่คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ ได้ดำเนินการประชุม ครั้งที่ 
3/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 นั้น ฝ่ายเลขานุการฯ  
ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวนทั้งสิ้น 3 หน้า รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุมแนบท้ายระเบียบวาระ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพื่อทราบ 
เลขานุการ 3.1 รายการอนุมัติงบประมาณให้ฝ่ายต่าง ๆ กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 17 ฝ่าย 
รวมทั้งสิ้น 1,215,615.- บาท  ดังนี้ 
  - วันที่ 5 ตุลาคม 2565  วงเงินที่อนุมัติ 115,265.- บาท 
  - วันที่ 12 ตุลาคม 2565 วงเงินที่อนุมัติ 17,000.- บาท 
  - วันที่ 19 ตุลาคม 2565 วงเงินที่อนุมัติ 1,046,725.- บาท 
  - วันที่ 26 ตุลาคม 2565 วงเงินที่อนุมัติ 36,625.- บาท 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
เลขานุการ 3.2 สรุปรายรับ-รายจ่าย 
  3.2.1 เงินรายรับกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ประกอบด้วย เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก กกท. 
จำนวน 59,000,000.00 บาท เงินบริจาคจากสมาคมซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย สำหรับชนิดกีฬาเพ่ิมเติม  
ได้แก่ ซอฟท์บอล และ เบสบอล5 จำนวน 626,381 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 190,457.15 บาท 
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น 59,816,838.15 บาท  สำหรับเงินรายรับกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประกอบด้วย 
เงินอุดหนุนที่ได้รับจาก กกท. จำนวน 6,000,000.00 บาท ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร จำนวน 19,477.52 บาท 
ได้รับเงินรวมดอกเบี้ย 6,019,477.52 บาท รวมเงินรายรับทั้งสิ้น 65,836,315.67 บาท 
 

/3.2.2 รายจ่าย... 
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  3.2.2 รายจ่ายกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,222,583.00 บาท ดังนี้ 
 - ฝ่ายงบประมาณและการเงิน จำนวน 2,205.00 บาท 
 - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 29,192.00 บาท 
 - ฝ่ายพิจารณาและกลั่นกรองงบประมาณ จำนวน 2,940.00 บาท 
 - สำนักเลขาธิการฯ 924,246.00 บาท 
  สำหรับกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ยังไม่มีการเบิกจ่ายเงิน 
  3.2.3 เงินฝากธนาคารคงเหลือ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 จำนวน 58,594,255.15 บาท 
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จำนวน 6,019,477.52 บาท รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 64,613,732.67 บาท  
  3.2.4 เงินงบประมาณคงเหลือ กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 จำนวน 57,383,785.15 บาท 
กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 จำนวน 6,019,477.52 บาท รวมวงเงินงบประมาณ 63,403,262.67 บาท 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเพื่อพิจารณา 

การพิจารณางบประมาณในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” 
และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ณ จังหวัดกาญจนบุรี  
นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี  เสนอคำของบตั้งประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 324,000 บาท ดังนี้  

1. ฝ่ายจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ  
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 คน ๆ ละ 12,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – 
กันยายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท 

2. ฝ่ายเทคนิคกีฬา ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
จำนวน 2 คน ๆ ละ 12,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – กันยายน 2566 รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 216,000 บาท 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณากลั่นกรองและที่ประชุมมีมติ
อนุมัตกิรอบวงเงินงบประมาณ จำนวนเงินทั้งสิ้น 288,000 บาท ดังนี้  

1. ฝ่ายจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ  
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 1 คน ๆ ละ 12,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – 
กันยายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 96,000 บาท 

2. ฝ่ายเทคนิคกีฬา ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการแข่งขันฯ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
จำนวน 2 คน ๆ ละ 12,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2566 รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 192,000 บาท 
โดยให้ทั้ง 2 ฝ่าย กลับไปพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ้างบุคคลต้องคำนึงถึงปริมาณงาน ลักษณะงาน และคุณสมบัติ
ให้สอดคล้องกับอัตราการจ้าง เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกฝ่าย 
 

ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี  เสนอคำของบตั้งประมาณสำนักเลขาธิการ
การจัดการแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 763,560 บาท ดังนี้ 

1. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาธิการฯ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. จำนวน 2 คน ๆ 
ละ 11,500 บาท/เดือน ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–กันยายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
184,000 บาท 

2. ค่าจัดซื้อ... 
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2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,990 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,980 บาท 
3. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท 
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ หมายเลขทะเบียน 1 นค 2945 กทม. เพ่ือใช้ในการประสานงาน

ด้านต่าง ๆ และสำรวจสนามแข่งขันฯ จำนวน 36,000 บาท 
5. เสื้อเบลเซอร์ จำนวน  125 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,500 บาท 
6. ค่าของที่ระลึก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 132,000 บาท ดังนี้ 

- ประธานพิธีเปิด - ปิด  จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 77 ชุด ๆ ละ 800 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 61,600 บาท 
- หัวหน้าคณะนักกีฬา 77 จังหวัด และ ผอ.กกท.ภาค 5 ภาค จำนวน 164 ชุด ๆ ละ  

400 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 65,600 บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ (ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) 

จำนวน 12 ครั้ง ๆ ละ 44 คน ๆ ละ 35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,480 บาท 
8. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสำรวจสนาม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม) จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 190 คน ๆ ละ 35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,600 บาท   

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยได้พิจารณากลั่นกรองและที่ประชุมมีมติ
อนุมัตกิรอบวงเงินงบประมาณ จำนวนเงินทั้งสิ้น 437,980 บาท ดังนี้ 

1. ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำสำนักเลขาธิการฯ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 2 คน ๆ ละ 
12,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 8 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  – กันยายน 2566 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
192,000 บาท 

2. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,990 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,980 บาท 
3. ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท 
4. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถตู้ หมายเลขทะเบียน 1 นค 2945 กทม. เพ่ือใช้ในการประสานงาน

ด้านต่าง ๆ และสำรวจสนามแข่งขันฯ จำนวน 35,000 บาท  
5. ค่าของที่ระลึก รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 130,400 บาท ดังนี้ 

- ประธานพิธีเปิด - ปิด  จำนวน 4 ชุด ๆ ละ 1,200 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท 
- ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 76 ชุด ๆ ละ 800 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 60,800 บาท 
- หัวหน้าคณะนักกีฬา 76 จังหวัด และ ผอ.กกท.ภาค 5 ภาค จำนวน 162 ชุด ๆ ละ  

400 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 64,800 บาท 
6. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสำรวจสนาม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (ค่าอาหารว่าง

และเครื่องดื่ม) จำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 190 คน ๆ ละ 35 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,600 บาท 
สำหรับรายการเสื้อเบลเซอร์ จำนวน 125 ตัว ๆ ละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 312,500 บาท ให้สำนัก
เลขาธิการฯ กลับไปทบทวนใหม่ 
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี  เสนอคำของบตั้งประมาณฝ่ายประชาสัมพันธ์ จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท 
ดังนี้ 

1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 50,000 บาท 
2. ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 5,000 บาท 
3. ค่าผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษ์ที่ดีของจังหวัด (ตลอดปี)  จำนวน 

945,000 บาท 
/มติที่ประชุม… 




