ผู้มาประชุ ม

รายงานการประชุม
คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
ครั้งที่ 3 /2559
วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559
เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร
***********************
1. นายศรี ศกั ดิ์
วัฒนพรมงคล
นายกสมาคมกีฬา
2. นายบุญส่ ง
แป้นน้อย
อุปนายก 1
3. นายธนกร
สกลนิมิตร (แทน)
นายอภิชาต
โพธิ์ ถนอม
นายทะเบียน
4. นายเชาวลิต
พูนประสิ ทธิ์ (แทน)
นายชวพล
วัฒนพรมงคล
ประชาสัมพันธ์
5. นายภิญโญ
โพธิเพียรทอง
ผูช้ ่วยประชาสัมพันธ์
6. นายกิตติ
ทองทาบ
เทคนิคและพัฒนากีฬา
7. นายมานัส
โรจน์ไพริ นทร์
กรรมการ
8. นายนิคม
ประยูรวงศ์
กรรมการ
9. นางสาวรัชนี
ศิริชยั เอกวัฒน์
กรรมการ
10. นายประเสริ ฐ
อักษรทับ
เลขาธิ การสมาคมกีฬา

ผู้ไม่ มาประชุ ม
1. นายพิศุทธิ์
2. นายพลธนวิทย์
3. พ.อ.อ.อานัต
4. นายจอม
5. ผศ.ดร.ชนินทร์ชยั
6. พ.อ.(พ)วสันต์
7. นายสกล
8. นายประวิตร

วีระจิตต์
เจตสิ ทธิ์
หัตถา
หงษ์เวียงจันทร์
อินทิราภรณ์
สวนแก้ว
ปลอดวิมุติ
วิมลศิลปิ น

อุปนายก 2
อุปนายก 3
แผนงาน/โครงการ
ปฏิคมและฝ่ ายสถานที่
ผูช้ ่วยเทคนิคและพัฒนากีฬา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางเสริ มศิริ มหาผลธนวินท์ ผูอ้ านวยการสนง. กกท. จังหวัดสมุทรสาคร
2. นายบุญชอบ สาธร
ที่ปรึ กษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
3. นายสมสัก รอดทยอย
ที่ปรึ กษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
4. นายสมเกียรติ รั้วมัน่
ที่ปรึ กษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
5. นายมนัส จันทร์สอาด
ที่ปรึ กษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
6. นายกรึ ก พงษ์กลัด
ที่ปรึ กษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
7. นายชะโอด ภักดี
ที่ปรึ กษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
8. นายไพรัตน์ จันทร์เสม
ที่ปรึ กษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
9. นายกษิด์ ิเดช พรมทอง
ที่ปรึ กษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
10. นายสมนึก ปรัชญาเกรี ยงไกร ที่ปรึ กษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
11. นายสุ เมธ บุญญสิ ริ
ที่ปรึ กษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
12. นายกิตติพงศ์ เจริ ญคงธรรม ที่ปรึ กษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
13. นายประทีป เยีย่ มสวัสดิ์
ที่ปรึ กษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
14. นายสาเริ ง หินโน
หัวหน้า สนง.สมาคมกีฬาแห่ งจังหวัดสมุทรสาคร
15. นายอานาจ อิ่มอาไภย
เจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
16. นายวรรธนา อารี วงษ์
ช่วยปฏิบตั ิงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
เปิ ดประชุ ม

เวลา 16.00 น.
เมื่อคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร มาครบองค์ประชุม
นายศรี ศกั ดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในที่ประชุม
กล่าวเปิ ดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1
ประธาน

เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทราบ
- ขอแสดงความยินกับนายกิตติพงษ์ เจริ ญคงธรรม ที่ปรึ กษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ได้ดารงตาแหน่งเลขานุการหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
- แจ้งว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้ดาเนิ นการลงนาม MOU ร่ วมกับ
สโมสรสมุทรสาคร เอฟ ซี เพื่อพัฒนากีฬาอาชีพในจังหวัดสมุทรสาคร
- แจ้งว่าเมื่อเวลา 09.00 น. ของวันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2559 ได้มอบรางวัลให้กบั นักกีฬาและ
เจ้าหน้าที่ทีมของจังหวัดสมุทรสาคร ที่ได้รับเหรี ยญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ ครั้งที่ 32 “สุ พรรณบุรีเกมส์” ณ ห้องประชุมสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย
จังหวัดสมุทรสาคร

ระเบียบวาระที่ 2
ประธาน
นายประเสริฐ

เรื่ องรับรองรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 2 / 2559
มอบหมายให้นายประเสริ ฐ อักษรทับ เลขาธิ การสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ดาเนินการ
แจ้งให้ผเู ้ ข้าร่ วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณา
บันทึกรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร
ทีป่ ระชุ มมีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่ องสื บเนื่องจากการประชุ มครั้งที่แล้ ว
- ไม่ มี –

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่ องเสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่ องการแข่ งขันกีฬาชนิดต่ าง ๆ
- แจ้งปฏิทินการเตรี ยมงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
- แจ้งผลการแข่งขันฟุตบอล ดีวชิ นั่ 2 ของทีมสโมสรสมุทรสาคร เอฟ ซี แข่งขัน 2 นัด
ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 คะแนน อยูล่ าดับที่ 6 ของตางรางการแข่งขัน
- แจ้งผลการแข่งขันฟุตบอล ดีวชิ นั่ 2 ของทีมสโมสร สพล.สมุทรสาคร แข่งขัน 2 นัด
ชนะ 1 แพ้ 1 มี 3 คะแนน อยูล่ าดับที่ 7 ของตางรางการแข่งขัน
- แจ้งว่าสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี ขอเชิ ญส่ งนักกีฬาสมัครเข้าการแข่งขันเปตอง
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2559
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง โดยไม่เสี ยค่าสมัคร
- แจ้งว่าสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ ขอเชิญส่ งนักกีฬาเข้าร่ วม
การแข่งขันยูโดเยาวชนชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 20 และการแข่งขันยูโดประชาชน
ชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 6 ประจาปี 2559 ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยรังสิ ต
- แจ้งรายชื่อชมรมกีฬาที่ส่งรายชื่อคณะกรรมการชมรมกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประกาศ
แต่งตั้ง เมื่อสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการจดทะเบียนเรี ยบร้อยแล้ว
- แจ้งเรื่ องแผนงาน/โครงการที่ไม่สามารถดาเนินการได้ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559
- แจ้งเรื่ องการร้องเรี ยนกีฬาเทควันโด เกี่ยวกับรายชื่อผูฝ้ ึ กสอนที่ไม่ได้รับแต่งตั้งให้ไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ณ จังหวัดสุ พรรณบุรี ตามจานวนโควตาของนักกีฬา
ที่ฝึกสอนจริ ง

นายประเสริฐ
นายสมสั ก
นายกิตติ
นายนิคม

นายประเสริฐ

นางเสริมศิริ

นายสาเริง

นายกิตติ

- แจ้งเรื่ องการแข่งขันกีฬาแห่ งชาติ ครั้งที่ 45 ณ จังหวัดสงขลา ขณะนี้
จังหวัดสงขลายังไม่ได้ยนื ยันกาหนดการแข่งขันอย่างเป็ นทางการ ซึ่งหากมีความชัดเจน
จะแจ้งให้ทราบต่อไป
- แจ้งเรื่ องการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ. 2560) ณ จังหวัดชุมพร
และจังหวัดระนอง “ชุมพร-ระนองเกมส์”
- แจ้งเรื่ องโครงการพัฒนานักกีฬา Sports Hero จังหวัดสมุทรสาคร ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2559 ได้มีการปรับเกรดนักกีฬาจากเกรด B เป็ นเกรด A จานวน 2 ราย คือ
1. นายรุ่ งทวีชยั เทินสระเกษ
นักกีฬาเทควันโด
2. นายฑิฆมั พร สุ รินทรทะ
นักกีฬายิมนาสติกศิลป์
และตัดออกจากโครงการฯ จานวน 1 ราย คือ
1. นางสาวบุญญดา ปิ ดตาระโพธิ์ นักกีฬาเทควันโด
- แจ้งว่าสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ได้จดั โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน
การบริ หารด้านการกีฬาและนันทนาการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่
29-31 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดนครราชสี มา และจังหวัดบุรีรัมย์
- แจ้งว่าระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2559 สถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร ได้จดั โครงการ “ร้อนนี้สถาบันการพลศึกษา มีกีฬาเพื่อลูกรัก”
ประจาปี 2559 กาหนด 5 ชนิดกีฬา คือ
1. กีฬาว่ายน้ า 2. กีฬาฟุตบอล 3. กีฬาฟุตซอล 4. กีฬายูโด 5. กีฬายิมนาสติก
- แจ้งเรื่ องสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร กาลังดาเนินการก่อสร้างโรงยิมเนเซี ยม
เอนกประสงค์ ซึ่ งสามารถแข่งขันกีฬา เก็บตัวฝึ กซ้อมได้หลายชนิด และยังมีแผนในการ
สร้างอัฒจันทร์ เพิ่มเติมอีกด้วย
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ

ประธาน
นายประเสริฐ

ประธาน
นายประเสริฐ

ประธาน

4.2 เรื่ องการแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ. 2559) “สุ พรรณบุรีเกมส์ ”
มอบหมายให้นายประเสริ ฐ อักษรทับ เลขาธิ การสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ดาเนินการ
แจ้งว่าเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 นายศรี ศกั ดิ์ วัฒนพรมงคล นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
สมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และที่ปรึ กษาสมาคม
กีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่ วมในพิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32
ร่ วมชมให้กาลังใจนักกีฬาตัวแทนจังหวัดสมุทรสาคร แจ้งผลการแข่งขัน สรุ ปเบี้ยเลี้ยงการ
ฝึ กซ้อม จานวนเหรี ยญรางวัลจากการแข่งขัน สรุ ปยอดเงินรางวัลที่จะมอบให้นกั กีฬาและ
เจ้าหน้าที่ทีม แจ้งสรุ ปรายชื่อนักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ มประจาการแข่งขัน แจ้งสรุ ปรายชื่อ
นักกีฬาที่ไม่ได้เข้าร่ วมการแข่งขัน แจ้งสรุ ปผลการแข่งขันทัว่ ประเทศ และการแสดงความยินดี
กับนักกีฬาที่สามารถทาชื่อเสี ยงให้กบั จังหวัดสมุทรสาคร โดยการขึ้นป้ ายหน้าสนามกีฬา
ป้ ายบริ เวณบิ๊กซ้ง ซึ่งได้แจ้งถึงต้นสังกัดของนักกีฬาแต่ละคนเรี ยบร้อยแล้ว และขอให้ทาง
สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร ช่วยประสานงานถึงเจ้าภาพ
ครั้งต่อ ๆ ไป เหี่ ยวกับเรื่ องการใช้ธงจังหวัดสมุทรสาครที่ถูกต้อง
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
4.3 เรื่ องการแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ. 2560) คัดเลือกตัวแทนภาค 1
ณ จังหวัดสระแก้ว เพื่อเข้ าร่ วมการแข่ งขันกีฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ. 2560)
“ชุ มพร-ระนองเกมส์ ”
มอบหมายให้นายประเสริ ฐ อักษรทับ เลขาธิ การสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ดาเนินการ
แจ้งว่าจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง ได้ร่วมกันเป็ นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 33 (พ.ศ. 2560) ระหว่างวันที่ 16-26 มีนาคม 2560 โดยใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า
“ชุมพร-ระนองเกมส์” มาสคอทใช้ 3 แบบ คือ น้องมิตรภาพ (ยุวชนทหาร) น้องปูเจ้าฟ้า
(เป็ นปูน้ าตกมีที่จงั หวัดระนอง) และน้องฉลามวาฬ(มีที่จงั หวัดชุมพร)
สโลแกนประจา “รักษ์โลก สร้างมิตรภาพและไมตรี จิตเหนือชัยชนะ”
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
4.4 เรื่ องการแข่ งขันกีฬาแห่ งชาติ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2559) คัดเลือกตัวแทนภาค 1 ณ จังหวัดสระแก้ ว
แจ้งว่ายังไม่มีความชัดเจนเรื่ องกาหนดการแข่งขันของเจ้าภาพ เมื่อมีความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบ
ต่อไป
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ

ประธาน
นายมานัส
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4.5 เรื่ องรายรับ-รายจ่ ายของสมาคมกีฬาแห่ งจังหวัดสมุทรสาคร
มอบหมายให้นายมานัส โรจน์ไพริ นทร์ กรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนเหรัญญิกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ดาเนิ นการ
แจ้งรายรับ-รายจ่าย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2559
รวมรับ
89,500.00 บาท
รวมจ่าย
241,725.00 บาท
รวมจ่ายมากกว่ารับ
- 152,225.00 บาท
ยอดยกมา
158,312.74 บาท
คงเหลือยกไป
6,087.74 บาท
เงินสดฝากธนาคาร
บัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาสมุทรสาคร ออมทรัพย์
1,346.83 บาท
บัญชีธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาสมุทรสาคร กระแสรายวัน
4,740.91 บาท
รวมเงินสดฝากธนาคาร
6,087.74 บาท
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
เรื่ องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่ องหนึ่งจังหวัดหนึ่งกีฬา
มอบหมายให้นายประเสริ ฐ อักษรทับ เลขาธิ การสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ดาเนินการ
เสนอกีฬายิมนาสติกศิลป์ และเสนอให้สานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร
เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการ
หนึ่งจังหวัดหนึ่งกีฬา
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้การสนับสนุนกีฬายิมนาสติกศิลป์ ในโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งกีฬา
และสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร เป็ นผูร้ ับผิดชอบโครงการ
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
5.2 เรื่ องการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา พ.ศ. 2560-2564
มอบหมายให้นายประเสริ ฐ อักษรทับ เลขาธิ การสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร ดาเนินการ
แจ้งแนวทางของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ กรอบแนวทางการพัฒนากีฬา ตัวอย่างการเขียน
แผนงาน/โครงการ และตัวอย่างจากจังหวัดนนทบุรี โดยเสนอให้ทางานร่ วมกับ
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร เนื่องจากมีความพร้อมทั้งบุคลากรและสถานที่
ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้นายประเสริ ฐ อักษรทับ เลขาธิ การสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
ดาเนินการเขียนแผนงาน/โครงการ เพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ และ
ประสานงานร่ วมกับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
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ปิ ดประชุ มเวลา

เรื่ องอื่นๆ
6.1 เรื่ องการประชุ มคณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่ งจังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 4/2559
ที่ประชุมมีมติให้จดั การประชุมครั้งที่ 4/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสาคร
ทีป่ ระชุ มมีมติเห็นชอบ
6.2 เรื่ ององค์ การบริหารส่ วนตาบลชัยมงคล ขอเชิญร่ วมเป็ นเกียรติในพิธีเปิ ดโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจาปี 2559
ที่ประชุมมอบหมายให้นายบุญส่ ง แป้ นน้อย อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร
เป็ นผูแ้ ทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่ วมเป็ นเกียรติในพิธีเปิ ดโครงการจัดงาน
ประเพณี สงกรานต์และวันผูส้ ู งอายุ ประจาปี 2559 ในวันพุธที่ 13 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา
08.00 น. เป็ นต้นไป ณ อาคารที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลชัยมงคล อาเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร
ทีป่ ระชุ มมีมติรับทราบ
19.00 น.
(นายวรรธนา อารี วงษ์)
ผูจ้ ดบันทึกการประชุม

(นายประเสริ ฐ อักษรทับ)
ผูต้ รวจบันทึกการประชุม

