รายงานการประชุมกรรมการบริหาร
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้มาประชุม
๑. พลเรือเอก ชัยณรงค์ เจริญรักษ์
๒. พลเรือโท อดุงสวัสดิ์ พุม่ พวง
๓. รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
๔. พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล
๕. นายศานิต นิยมาคม
๖. ผศ.ดร.ธนิดา จุลวนิชย์พงษ์
๗. น.อ.สุวัฒน์ อินทนะ
๘. น.อ.นฤพล เกิดนาค
๙. น.อ.นรพัชร์ ทาอินทร์
๑๐. น.ต.ปรีชา พ่วงไพโรจน์
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดราชการ
๑. พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล
๒. นายจารุวัฒน์ สัตยานุรกั ษ์
๓. น.อ.ปารัช รัตนไชยพันธ์
๔. น.อ.พูลลาภ ทัตตะทองคํา
๕. น.อ.วิวัฒน์ ขวัญสูงเนิน
๖. น.อ.จักริน ขาวรัตน์
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. พล.ร.อ. มล.บวรลักษณ์ กมลาศน์
๒. พล.ร.อ.รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์
๓. พล.ร.ท.ประจิตร บุณยนิยม
๔. พล.ร.ท.สุธรี ์ เสถียรไทย
๕. พล.ร.ท.ดุสติ รามโกมุท
๖. พล.ร.ต.เสริมยศ กุลอาจยุทธ
๗. พล.ร.ต.อําพล ฉวีวรรณ

นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม คนที่ ๒
อุปนายกสมาคม คนที่ ๕
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ผู้แทน)
เหรัญญิก
กรรมการและเลขาธิการ
ผู้ช่วยเลขาธิการ (๒)
ผู้ช่วยเลขาธิการ (๓) และหัวหน้าสํานักงานเลขาธิการ
อุปนายกสมาคม คนที่ ๑
กรรมการ
กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๑
กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๒
กรรมการและรองเลขาธิการ คนที่ ๓
ผู้ช่วยเลขาธิการ (๑)
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานฝ่ายต่างประเทศ/ฝ่ายเรือแคนูคยัค
ประธานฝ่ายสิทธิประโยชน์
รองประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน
รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์

๒

๘. น.อ.สุพพัต ยุทธวงศ์
๙. น.อ.สมประสงค์ วิศลดิลกพันธ์
๑๐. น.อ.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิชยั
๑๑. น.อ.นพพร เทพธรณี
๑๒. น.อ.ภิสักก์ ก้อนเมฆ
๑๓. น.อ.หญิง กาญจนา คงสกุล
๑๔. น.ต.หญิง นันทพร พัฒนวิบูลย์
๑๕. พ.จ.อ.ไพรัตน์ รักบุญ
๑๖. จ.ต.นรินทร ทองมาลัย
๑๗. นางสาวจินดา สุริยะวงศ์

ประธานฝ่ายแผน โครงการ และงบประมาณ
กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน
กรรมการฝ่ายเรือยาว
รองประธานฝ่ายแผนฯ
ประธานฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประจําสํานักงาน
กรรมการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
ประจําสํานักงาน
ประจําสํานักงาน
ผู้ช่วยปฏิบัตงิ านโครงการฯ งานพัฒนาสถิติกีฬาเป็นเลิศ
ช่วยปฏิบัติงานสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย
(ผู้ประสานงานสมาคมฯ)

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
ประธาน กล่าวเปิดการประชุม แล้วดําเนินการประชุมดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
การประชุม ครั้งนี้เ ป็นการประชุมกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ซึ่งมีเรื่องสําคัญ ที่จะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบดังนี้
๑. ขอต้อนรับคณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษาสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และกรรมการ
ฝ่ายต่างๆ ที่เข้ามาบริหารสมาคมกีฬาเรือพายฯ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ช่วยงานสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และ
ขอให้ร่วมกันพัฒนากีฬาเรือพายของชาติให้ก้าวหน้า และแพร่หลายยิ่งขึ้นต่อไป
๒. สมาคมฯ ได้รับการอนุมัติจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาจากนายทะเบียนกลางสมาคมกีฬา (ผู้ว่าการ
กีฬาแห่งประเทศไทย) และได้เปลี่ยนชื่อตาม พรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จากสมาคมเรือพายแห่ง
ประเทศไทย เป็ น สมาคมกี ฬ าเรื อ พายแห่ ง ประเทศไทย เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ตามทะเบี ย นเลขที่ ๐๒๐/๒๕๕๘ ให้ ไ ว้
ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๓. ผมได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้มีการประชุมไปแล้ว ๒ ครั้ง การประชุมบอร์ดครั้งที่ผ่านมา มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ เกี่ยวกับงบประจําปีที่ได้รับ
การสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสมาคมฯ ได้รับ งป. เพิ่มขึ้น จาก ๒ ล้านกว่าบาท เป็น ๔ ล้านกว่าบาท
ผลจากการที่ ส มาคมฯได้ รั บ งป. สนั บสนุ น เพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากมี ดั ช นี ตั วชี้ วั ด หลายตั วที่ ส มาคมฯ ผ่ านการประเมิ น
เช่น ดัชนีตัวชี้วัดตัว ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนานักกีฬาและคุณภาพบุคลากร แต่ยังมีดัชนีตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน

๓

เกณฑ์ประเมิน เช่น ด้านการสวัสดิการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรต้องรีบดําเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการต่างๆ ไม่เพียงแต่
นักกีฬาเพียงอย่างเดียว รวมทั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ด้วย เช่น ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ทุนการศึกษา
ฯลฯ ซึ่งเรื่องดังกล่าวได้มอบหมายให้เหรัญญิกไปดําเนินการรวบรวมเพื่อจัดทําเป็นระเบียบเกี่ยวกับการสวัสดิการของ
สมาคมฯ ต่อไป และด้านการจัดการแข่งขัน สมาคมฯ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด เนื่องจากยังไม่มีรายการแข่งขันชิง
แชมป์โลก ซึ่งในปี ๒๐๑๙ สมาคมฯ คาดว่าจะได้จัดการแข่งขัน Dragon Both ชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม
ฝ่ายบริหารสมาคมฯ จะพยายามหารายการแข่งขันชิงแชมป์โลกมาจัดในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
๔. ผลสําเร็จจากการแข่งขันที่ทางสมาคมฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่างๆ และได้รับ
เหรียญรางวัล หลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันแล้ว ต้องรีบรายงานผลการแข่งขันให้ กกท. ทราบ ภายใน ๑๐ วัน หลังจาก
เสร็จสิ้นการแข่งขัน ซึ่งผู้จัดการทีมต้องรับผิดชอบในการรายงานให้สมาคมฯ ทราบ เพื่อเสนอ กกท. ต่อไป ซึ่งมีผลคะแนน
ต่อตัวชี้วัดด้วย
๕. มี งป.สนับสนุนเงินรางวัลของกองทุนพัฒนากีฬา ที่ไปแข่ง Dragon Boat ชิงแชมป์โลกที่แคนาดา
งป.ได้รับอนุมัติแล้ว คาดว่าประมาณปลายเดือน ม.ค.๕๙ สมาคมฯ จะได้รับ หลังจากนั้นจะจ่ายให้กับนักกีฬาต่อไป
๖. สมาคมฯ ได้รับเงินสนับสนุนทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนากีฬา จํานวน ๕ ทุน เป็นทุนการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
๗. สําหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่บราซิล มีนักกีฬาที่จะเข้าไปคัดเลือกอยู่ ๒ ชนิดกีฬา คือ สลาลอม
กับเรือกรรเชียง โดยมีนักกีฬาเรือกรรเชียง ๔ คน และนักกีฬาเรือสลาลอม ๑ คน ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินการตาม
แผนที่วางไว้ด้วย ซึ่งผลการเข้ารอบการคัดเลือกไปโอลิมปิก จะมีผลคะแนนต่อตัวชี้วัดด้วย
๘. ขอให้ฝ่ายเลขาธิการ เตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๕๙ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวาระการ
เลือกตั้งนายกสมาคมฯ ตามข้อบังคับสมาคม คาดว่าจะมีการประชุมประมาณเดือน เม.ย.๕๙
๙. ขอให้ ฝ่ ายต่ างๆ สรุ ปผลการดํ าเนิ นการประจํ าปี ส่ งให้ ฝ่ ายเลขาธิ การ ภายใน เดื อ น ก.พ.๕๙
เพื่อรวบรวมเตรียมการประชุมใหญ่ต่อไป
๑๐. ปี ๕๙ สมาคมฯ ได้ รับเป็ นเจ้ าภาพจั ดการแข่ งขั นเรื อกรรเชี ยงเยาวชนชิ งชนะเลิ ศแห่ งเอเชี ย
ประจําปี ๒๕๕๙ รายการ 2016 Asian Rowing Junior Championship และจัดแคมป์โครงการพัฒนาเรือกรรเชียง
ยุวชนเอเชีย อายุต่ํากว่า ๑๕ ปีรายการ Asian Youth Camp เป็นการเตรียมนักกีฬาส่งแข่งยูธโอลิมปิคเกมส์ โดยมี
สมาชิกชาติต่างๆ ในเอเชียส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจํานวนมาก ขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแผนที่วางไว้
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมสมาคมเรือพายฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เลขาธิ ก ารฯ ขี้ แ จงว่ า รศ.ดร.รั ง สรรค์ ขอแก้ ไ ขรายงานการประชุ ม ฯ หน้ า ที่ ๑.ข้ อ ๓ จาก
รศ.ดร.รังสรรค์ วงษ์สรรค์ เป็น รศ.ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์
หน้าที่ ๑ ข้อ ๑ พล.ร.ท.พลเดช เจริญพูล เป็น พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล
หน้าที่ ๑ ข้อ ๔ พล.ร.ต.รังสฤษด์ สัตยานุกูล เป็น พล.ร.ท.รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล

๔

หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๓ ทดสอ เป็น ทดสอบ
หน้าที่ ๗ ข้อ ๓.๑.๒ สถาบันการพละศึกษา เป็น สถาบันการพลศึกษา
ที่ประชุม รับทราบการแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓ ติดตามผลการดําเนินการจากการประชุมสมาคมกีฬาเรือพายฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
เลขาธิการฯ ให้ฝ่ายเรือแคนูคยัคจัดหาผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศ
พล.ร.ท.ประจิตรฯ ขอชี้แจงในวาระที่ ๕
เลขาธิการฯ การทํา MOU กับสถาบันการพลศึกษา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
น.อ.นรพัชร์ฯ ประสานกับสถาบันการพลศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตรฯ แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเสร็จทัน
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และการเพิ่มบทบาทของสถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนานักกีฬาเรือพาย
ระดับเยาวชนเพิ่มมากขึ้น สําหรับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ สมาคมฯ ได้ดําเนินการตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเสนอเรียบร้อยแล้ว
นายกฯ ขอให้รีบดําเนินการเรื่องหลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา ถ้าสามารถบรรจุอยู่ในหลักสูตร
ของสถาบันการพลศึกษาได้ ก็จะเป็นการพัฒนากีฬาเรือพายให้กับนักศึกษาอีกระดับหนึ่ง
เลขาธิการฯ การทํา MOU กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
น.ต.ปรีชาฯ การทํา MOU ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมฯ เดิมเป็นนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งจะยุติลงในปี ๕๙ โดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณปีละ ๓ ล้านบาท ระยะเวลา ๔ ปี
ซึ่งหลังจากนี้ต้องขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลว่าจะมีนโยบายอย่างไร
นายกฯ ได้ประสานกับประธานบอร์ดการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการขอรับการสนับสนุน งป.
เพิ่มเติมได้หรือไม่ ซึ่งคาดว่าอาจจะไม่สามารถสนับสนุน งป. เพิ่มได้ ส่วนงบประมาณที่สมาคมฯ ได้รับจากการ กฟผ.
นั้น สมาคมฯ ได้นํามาพัฒนานักกีฬาให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลา ๒-๓ ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
เงินสนับสนุนจาก กฟผ. ในการแข่งขันเรือพายชิงแชมป์ประเทศไทยปีละ ๓ ครั้ง ทําให้นักกีฬามีการพัฒนามากขึ้น
เนื่องจากมีการแข่งขันทุก ๔ เดือน ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก ทําให้นักกีฬามีความกระตือรือร้นในการฝึกซ้อมมากขึ้น
เลขาธิการฯ แผนงานศูนย์ฝึกสลาลอม จว.ตราด
น.ต.ปรีชาฯ สมาคมฯ ได้ทําหนังสือขอรับการสนับสนุนการใช้พื้นที่เพื่อทําเป็นสนามแข่งขันสลาลอมที่
จว.ตราด โดยทางจังหวัดฯ ได้มีหนังสือให้สมาคมฯ ทําแผนและงบประมาณในการก่อสร้างเสนออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทาง
สมาคมฯ ได้ประสานกับบริษัทฯ ที่จะดําเนินการก่อสร้างให้เขียนแผนงาน และงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเสนอให้
สมาคมฯ เพื่อสมาคมฯ จะได้ทําหนังสือเสนอ จว.ตราด ต่อไป
นายกฯ สมาคมฯ มีกีฬาที่รับผิดชอบ คือ กีฬาสลาลอม ซึ่งเป็นกีฬาที่ต้องใช้น้ําที่มาจากเขื่อนเพื่อทํา
เป็นประตูน้ําเปิด – ปิด เวลาที่มีการแข่งขัน โดยสมาคมฯ ได้ขอใช้พื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ําคลองโสน จว.ตราด โดยต้อง
ขอใช้ท่ีดินของกรมชลประทาน โดยขอใช้ที่ดินจากกรมป่าไม้ ซึ่งสมาคมฯ ได้จัดทํารายละเอียดทั้งแผนงานและ งป.
เสนอเรียบร้อยแล้ว ถ้าได้รับการอนุมัติก็จะมีสนามมาตรฐานสลาลอมเพิ่มอีกแห่งหนึ่ง
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เลขาธิการฯ การดําเนินการจัดทําแผนและงบประมาณสําหรับการแข่งขันโอลิมปิกที่โตเกียว
น.ต.ปรีชาฯ การจัดทําแผนและงบประมาณสําหรับเก็บตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกที่
โตเกียว ซึ่งฝ่ายแผนได้ดําเนินการแล้ว
น.อ.นรพัชร์ฯ การจัดทําแผนฯ จะเป็นแผนระยะยาว ๕ ปี ซึ่งฝ่ายแผนกําลังดําเนินการจัดทําแผนและ
งบประมาณเพื่อเสนอคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ต่อไป ซึ่งเมื่อเสร็จแล้วจะนําเสนอให้คณะกรรมการฯ ทราบอีกครั้งหนึ่ง
นายกฯ ขอให้เร่งรัดการจัดทําแผนฯ ให้เรียบร้อย
เลขาธิการฯ แผนงานต่างๆที่จะสรุปเสนอที่ประชุมใหญ่
น.ต.ปรีชาฯ การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (บุคลากร ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน
ฯลฯ) การจัดทําแผนพัฒนากีฬาเรือพาย ๕ ปี แผนการเตรียมนักกีฬาโครงการ Youth Olympic และการพัฒนากีฬา
เยาวชน ได้เสนอ กกท. เรียบร้อยแล้ว และการจัดทําแผนกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ งป.๒๕๕๙ ได้รับการอนุมัติ
จากบอร์ ด กองทุ นพั ฒนากี ฬาเรี ย บร้ อ ยแล้ ว และขอเพิ่ มเติ ม ในส่ว นของแผนงานและ งป. เตรีย มการไปโอลิ มปิ ก
บอร์ดกองทุนได้อนุมัติให้กีฬาเรือพาย จํานวน ๓ ประเภท คือ เรือกรรเชียง เรือแคนูคยัค และเรือแคนูสลาลอม ได้รับ
งบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อม โดยเรือแคนูคยัคได้รับ งป. ในการเก็บตัว เป็นเงิน ๗๙๐,๐๐๐ บาท เรือแคนูสลาลอม
ได้รับ งป. เก็บตัว เป็นเงิน ประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาทเศษ เรือกรรเชียงได้รับ งป. เก็บตัวเป็นเงิน ประมาณ ๘.๓ ล้าน
บาทเศษ โดยได้รับการอนุมัติทุกหมวด เช่น หมวดการเก็บตัวฝึกซ้อม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ ฯลฯ
เลขาธิการฯ การจัดทําระเบียบสวัสดิการเพิ่มเติม
นายกฯ เหรัญญิกกําลังรวบรวมข้อมูล และจะนําเสนออีกครั้งหนึ่ง
น.ต.ปรีชาฯ ขณะนี้ทางสํานักงานฯ ได้รวบรวมระเบียบฯ จากสมาคมกีฬาต่างๆ เพื่อนํามาเปรียบเทียบ
ซึ่งขณะนี้ทุกสมาคมก็ประสบปัญหาเรื่องการสวัสดิการ เช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
เหรัญญิกฯ ขณะนี้กําลังรวบรวมข้อมูลจากสมาคมกีฬาฯ ต่าง ๆ เนื่องจากเป็นระเบียบที่ยังไม่เคย
จัดทํามาก่อน เพื่อให้ครอบคลุมถึงนักกีฬา บุคลากร จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการเพื่อความรอบคอบและมี
ความชัดเจนเป็นมาตรฐานเดียวกัน
นายกฯ โครงสร้างสมาคมฯ จะมีการปรับเพิ่มฝ่ายการเงิน และตรวจสอบภายในเพิ่มขึ้นให้เป็นระบบ
ธรรมาภิบาล เนื่องจากปี งป. ๕๙ กกท. จะมีดัชนีตัวชี้วัดระบบธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพิ่มขึ้น
ที่ประชุม รับทราบ
เลขาธิการฯ รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ขอให้แต่ละฝ่ายเสนอชื่อให้ฝ่ายเลขาฯ ทราบโดยด่วนเพื่อ
ดําเนินการต่อไป
นายกฯ รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ขอให้รีบดําเนินการ เนื่องจากรายชื่อฝ่ายต่างๆ ต้องเสนอขอ
อนุมัติ ทร. เพื่อมาปฏิบัติงานที่สมาคมกีฬาเรือพายฯ เป็นครั้งคราว
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พล.ร.ท.อดุงสวัสดิ์ฯ รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ขอให้ใ ส่รายชื่อของเจ้าหน้าที่ กฟผ. อยู่ใน
คณะกรรมการฯ ด้วย
เลขาธิการฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
นายกฯ ถ้า สมาคมฯ จะจัด การแข่ งขั นชิง แชมป์ โ ลกได้ จะต้ อ งมี กรรมการของ ITO อย่ างน้ อ ย
ประมาณ ๓๐ – ๔๐ คน ฉะนั้นฝ่ายแผนฯ ต้องเชิญกรรมการของสหพันธ์ ฯ จํานวน ๒ – ๓ คน มาอบรมและสอบที่
ประเทศไทย ถ้าเรามีกรรมการนานาชาติ เป็นจํานวนมาก ก็จะสามารถจัดการแข่งขันชิงแชมป์โลกได้
พล.ร.ท.อดุงสวัสดิฯ์ ขอให้เตรียมคนของสมาคมฯ ให้มีความรู้ ความสามารถก่อน
ระเบียบวาระที่ ๔ แถลงบัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
เหรัญญิก
ขอชี้แจงสถานะการเงินของสมาคมเรือพาย ฯ ดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน
- สินทรัพย์
๑๖,๑๕๖,๙๔๖.๑๔
- หนี้สิน
๙๒,๐๐๖.๗๔
- ทุน
๑๑,๐๕๖,๘๖๐.๔๐
งบรายได้ค่าใช้จ่าย
- รายได้
- ค่าใช้จ่าย
- รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย

๔๖,๔๒๙,๗๓๘.๐๘
๔๑,๔๒๑,๖๕๙.๐๘
๕,๐๐๘,๐๗๙.๐๐

เหรัญญิกฯ มีลูกหนี้ค้างจ่ายเป็นจํานวนมาก เนื่องจากทําเรื่องเบิกยืมไปแข่งขันที่ต่างประเทศ เมื่อ
กลับมาแล้วยังไม่ทําเรื่องผลักใช้ ซึ่งตามระเบียบเมื่อแข่งขันเสร็จแล้วต้องทําเรื่องผลักใช้แล้วรายงานผลการแข่งขันให้
สมาคมฯ ทราบ ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้รายงาน ขอความกรุณาให้ผู้ที่เบิกยืมดําเนินการโดยด่วนด้วย
นายกฯ ขอให้ผู้เบิกยืมเงินรีบดําเนินการภายใน ๗ – ๑๕ วัน หลังจากกลับจากการแข่งขัน และขอให้
ผู้ควบคุมทีมไปแข่งขันรวบรวมเอกสาร ใบเสร็จ และทํารายงานส่งให้สมาคมฯ ให้เรียบร้อย สําหรับลูกหนี้เงินยืมขอให้
รีบผลักใช้เงินยืมโดยด่วน
ที่ประชุม รับทราบสถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๕ คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และผู้เกี่ยวข้องชี้แจ้งการดําเนินการ
เลขาธิการฯ ฝ่ายเลขาฯ ชี้แจงปฏิทินของสมาคมประจําปี ๒๕๕๙
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น.ต.ปรีชาฯ ปฏิทินของสมาคมฯ ประจําปี ๒๕๕๙ ต้องส่งให้ กกท. ภายในสิ้นเดือน ธ.ค.๕๘ ถ้าฝ่าย
ต่าง ๆ ต้องการปรับแก้ไข ขอให้รีบแจ้งฝ่ายเลขาฯ เพื่อจะได้ดําเนินการต่อไป สําหรับการแข่งขัน ASIAN BEACH จะจัด
ขึ้นระหว่าง ๒๔ ก.ย. – ๓ ต.ค.๕๙ ขอให้ฝ่ายเรือดําเนินการจัดทําแผนฯ ล่วงหน้าด้วย และกีฬาแห่งชาติที่ จว.สงขลา
จะจัดเดือน ม.ค.๖๐
นายกฯ ให้สมาคมฯ บรรจุการอบรมโค้ชเรือยาวประเพณีไว้ในปฏิทินของสมาคมฯ โดยเชิญทีมเรือ
ยาวประเพณีจากลุ่มน้ําต่างๆ มาอบรมวิธีการพายที่ถูกต้อง โดยใช้เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เป็นผู้อบรม โดยให้ฝ่ายเรือ
ยาวดําเนินการหาช่วงเวลาที่เหมาะสม
เลขาธิการฯ รับดําเนินการ สําหรับปฏิทินของสมาคมฯ จะขอประชุมกับฝ่ายต่างๆ อีกครั้ง
นายกฯ ดําเนินการให้เสร็จก่อนกลางเดือน ม.ค.๕๙
เลขาธิการฯ ฝ่ายเรือกรรเชียง
รศ.ดร.รังสรรค์ฯ รายงานผลการฝึกซ้อมของนักกีฬา และรายงานผลการทดสอบร่างกายของนักกีฬา
โดยสมาคมฯ ได้จัดนักจิตวิทยา และฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปดูแลนักกีฬาแล้ว
น.อ.ภิสักก์ฯ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาได้จัดทําแผนสําหรับฝ่ายเรือกรรเชียงเรียบร้อยแล้ว
เลขาธิการฯ ฝ่ายเรือแคนูสลาลอม
น.ต.ปรีชาฯ นักกีฬาเรือแคนูสลาลอมมีนักกีฬาเก็บตัวฝึกซ้อม จํานวน ๙ คน แบ่งเป็น ชาย ๖ คน
หญิ ง ๓ คน มี นั กกี ฬาที่ ฝึ กซ้ อ มที่ ต่ างประเทศ จํานวน ๒ คน คื อ ลุ ค วิ ก ส์ เก็ บตั ว ฝึกซ้ อ มที่ ประเทศฝรั่ ง เศส และ
น.ส.อัญญาฯ เก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอังกฤษ ส่วนนักกีฬาที่เหลือเก็บตัวฝึกซ้อมที่แม่แตง จว.เชียงใหม่ ด้านการฝึกซ้อม
มีนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าไปดูแลการฝึกซ้อมแล้ว
น.อ.ภิสักก์ฯ ฝ่ายเรือแคนูสลาลอมได้ทําตามโปรแกรมที่วางแผนไว้ได้ดี สําหรับฝ่ายสรีระ และจิตวิทยา
ผลเป็นที่น่าพอใจ
เลขาธิการฯ ฝ่ายเรือแคนูคยัค
น.อ.นรพัชร์ฯ ฝ่ายเรือแคนูคยัคมีเป้าหมายอยู่ที่การแข่งขัน Paralympic ที่เยอรมัน เดือน พ.ค.๕๙
โดยมี นายสุรเดชฯ เข้าร่วมการ Qualify ขณะนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ มทส. อีกส่วนหนึ่งเตรียมเก็บตัวสําหรับ Seagames
๒๐๑๗ ที่ มาเลเซีย แต่ครั้งนี้มีการแข่งขันทั้งหมด ๑๖ รายการ ซึ่งต้องใช้นักกีฬาจํานวนมาก โดยฝ่ายเรือได้เตรียม
นักกีฬารุ่นใหม่ที่เป็นเยาวชนเพื่อมาทดแทนนักกีฬาชุดปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่สัตหีบ ช่วงนี้เป็นการเตรียม
ร่างกายและเทคนิคกีฬา และต้นเดือน ม.ค.๕๙ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ามาร่วมด้วย
น.อ.ภิสักกิ์ฯ ฝ่ายวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดทําแผนฯ และเข้าไปดําเนินการเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งแพทย์จาก
รพ.สิริกิติ์ เข้ามาดูแลเรื่องการบาดเจ็บของนักกีฬาด้วย
พล.ร.ท.ประจิตรฯ ชี้แจงเรื่องโค้ชทีมเรือแคนูคยัค โดยได้พิจารณาในเบื้องต้น ดังนี้
มีโค้ชชาวต่างชาติมาสมัคร จํานวน ๔ คน ได้คัดเลือกมา ๒ คน คือ
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๑. Mr.Istvan Pruzsinszky จากประเทศฮังการี อายุ ๕๕ ปี เป็นโค้ชเรือแคนู และเรือแคนูคยัค จบการศึกษา
โค้ ช โดยตรง มี ป ระสบการณ์ มาก และเป็ น โค้ ช ให้ กับหลายๆ ประเทศ เป็น โค้ ช เยาวชน บุ คคลทั่ วไป และอาวุ โ ส
ความสําเร็จในช่วง ๓๐ ปี เป็นที่น่าพอใจ ให้เป็นตัวจริง
๒. Mr.Vernet Adrien จากประเทศฝรั่งเศส อายุ ๓๒ ปี มีประสบการณ์น้อย เป็นตัวสํารอง ที่เลือกโค้ชทั้ง ๒
คน เนื่องจากเป็นโค้ชที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางสมาคมฯ ว่าจะเลือกโค้ชคนไหน
นายกฯ คณะกรรมการบริหารฯ จะพิจารณาคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง
เลขาธิการฯ ฝ่ายเรือยาว ชี้แจงแทน น.อ.วิวัฒน์ฯ ฝ่ายเรือยาวจะไปแข่งที่ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์
ซึ่งเป็นการสมัครไว้ก่อน จะดูความพร้อมและเหมาะสมก่อน
เลขาธิการฯ ฝ่ายแผนและโครงการ
น.อ.นรพัชร์ฯ ฝ่ายแผนและโครงการมีกิจกรรมที่สําคัญ คือ การสัมมนาตามแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งจะ
จัดการสัมมนาเดือน ก.พ.๕๙ โดยเรียนเชิญผู้บริหารสมาคมฯ และสมาชิกชมรมร่วมสัมมนาเพื่อทบทวนและนําแผนไปสู่
การปฏิบัติ
เลขาธิการฯ ฝ่ายแผนและโครงการเสนอเรื่องศูนย์ฝึกกีฬาเรือพาย
น.อ.นรพัชร์ฯ การพัฒนาศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายประจําภาคต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายของสมาคมฯ ที่ต้องการ
ให้มีศูนย์ฝึกกีฬาตามภาคต่างๆ โดยมีแนวทางการดําเนินการดังนี้
๑. จัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายในจังหวัดที่มีความพร้อม ให้ครอบคลุมทุกภาคของประเทศ
๒. สร้างและพัฒนานักกีฬาที่มีขีดสมรรถนะสูงตามเส้นทางการพัฒนานักกีฬาตามที่สมาคมฯ กําหนด
(ศูนย์ภูมิภาคและส่วนกลาง)
๓. มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาผู้ฝึกสอนในพื้นที่ตามมาตรฐานของสมาคมฯ
๔. สร้างการมีส่วนร่วมการดําเนินโครงการฯ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนานักกีฬา
ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายตามภาคต่างๆ มีทั้งหมด ๕ ศูนย์ ดังนี้
๑. ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายภาคเหนือ ดําเนินการโดยสถาบันการพลศึกษาเชียงใหม่ ที่ท่าเรือวัดฟ้าฮ่าม ขณะนี้อยู่
ระหว่างการเสนอโครงการขออนุมัติงบประมาณจากสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในการจัดหาอุปกรณ์และ
แคมป์ในการฝึกซ้อม มีผู้ฝึกสอนท้องถิ่น จํานวน ๒ คน นักกีฬาเรือแคนูคยัค จํานวน ๑๐ คน เรือยาว ๓๐ คน ขณะนี้ไม่
มีการจัดการแข่งขัน
๒. ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มีการ
ประชุมเปิดศูนย์ใน ๒๓ ธ.ค.๕๘ โดย รศ.ดร.รังสรรค์ฯ เป็นประธาน โดยศูนย์นี้จะมุ่งเน้นนักกีฬาที่เป็นนักเรียน เยาวชน
ในพื้นที่และนักกีฬาคนพิการ
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๓. ศู น ย์ ฝึ ก กี ฬ าเรื อ พายภาคตะวั น ออก ที่ อ่ า งเก็ บ น้ํ า คลองไผ่ ซึ่ ง ศู น ย์ นี้ จ ะจั ด การอบรมนั ก กี ฬ าเยาชน
ปีละ ๒ ครั้ง และเป็นที่เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติ และโครงการเยาวชนมีนักกีฬา จํานวน ๒๐ คน
๔. ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายภาคใต้ จว.กระบี่ บริเวณลานปูดํา ต.บ้านคลองยาง และ ต.หนองทะเล ซึ่งที่ผ่านมาได้
จัดการอบรมนักกีฬาเยาวชน จํานวน ๖๕ คน และผู้ฝึกสอน จํานวน ๑๐ คน และนักกีฬาโครงการช้างเผือก ๕ คน เก็บ
ตัวฝึกซ้อมที่สัตหีบ และมีรายการแข่งขันซีคยัคทุกปี และมีแผนที่จะจัดการแข่งขันเรือ Sea kayak racing ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างเสนอโครงการฯ กับ กฟผ. ในการจัดหาเรือ/อุปกรณ์ และกิจกรรมการฝึกซ้อมของเยาวชน
๕. ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายภาคกลางที่บึงหนองบอน เป็นศูนย์ที่พัฒนานักกีฬาตั้งแต่อดีต
สําหรับแผนงานจะมีการฝึกซ้อมของเยาวชนทุกศูนย์ช่วงปิดเทอม ประมาณเดือน มี.ค. และจัดให้มีการอบรม
เยาวชนประมาณ ๑ เดือน จากนั้นจะมีการแข่งขันภายในศูนย์ และประมาณเดือน พ.ค. จะมีการแข่งขันของเยาวชนโดย
ให้ทุกศูนย์ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจะจัดการแข่งขันที่สัตหีบ เพื่อคัดตัวเยาวชนเป็นนักกีฬาโครงการช้างเผือก
เพื่อทดแทนนักกีฬาทีมชาติ นอกจากนี้สมาคมจะจัดศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายที่เป็นศูนย์ย่อยอีก ๕ ศูนย์ คือ จ.สมุทรปราการ
จ.นครศรีธรรมราช จ.ปัตตานี จ.ขอนแก่น และ จ.สุโขทัย สําหรับศูนย์ย่อยที่เกิดขึ้นเป็นความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่ที่ต้องการฝึกซ้อมนักกีฬาเยาวชนของตนเอง รวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ให้ความสนใจที่จะมาเล่นกีฬาเรือพาย
เลขาธิการฯ ฝ่ายต่างประเทศ
พล.ร.ท.ประจิตรฯ ไม่มีข้อชี้แจง
เลขาธิการฯ ฝ่ายกฎกติกาและผู้ตัดสิน
เลขาธิการฯ สมาคมได้อบรมผู้ตัดสินไปแล้วหลายครั้ง ซึ่งได้ให้ตั๋วไปบ้างแล้ว แต่เวทีที่จะตัดสินค่อนข้าง
น้อยโดยให้ฝ่ายจัดการแข่งขันไปดําเนินการใช้ผู้ตัดสินที่สมาคมฯ อบรมมาทั้งจากมหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชนที่มา
อบรมแล้ว ให้ไปเป็นผู้ตัดสินหลักตามการแข่งขันต่างๆ และผู้ตัดสินที่จะไปเป็นผู้ช่วยตามการแข่งขันต่างๆ เช่น กีฬา
มหาวิทยาลัยซึ่งอาจต้องใช้ งป.ของสมาคมในการสนับสนุน ซึ่งเมื่อผู้ตัดสินมีประสบการณ์มากขึ้นก็จะส่งไปสอบได้
ที่ประชุม รับทราบ
เลขาธิการฯ ฝ่ายจัดการแข่งขัน
น.ต.ปรีชาฯ การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี ๕๙ จะจัดที่ จว.นครนายก
ใน วันที่ ๔ - ๖ มี.ค.๕๙ โดยขอให้เปิดเป็น Thailand Open โดยมีงบประมาณสนับสนุนประมาณ ๓ แสนบาท
เลขาธิการฯ ฝ่ายสิทธิประโยชน์
ฝ่ายสิทธิประโยชน์ฯ ไม่มีข้อชี้แจง
เลขาธิการฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายกฯ ขอให้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมฯ ให้มีความทันสมัย และมีการนํากิจกรรมที่สมาคมฯ
ได้จัดการแข่งขันต่างๆ มาลงประชาสัมพันธ์ รวมทั้งให้ Link กับเว็บไซต์ของสหพันธ์ฯ เรือนานาชาติ ที่สมาคมฯ
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เป็นสมาชิกอยู่ หรือ Youtube การแข่งขันต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับคนที่เข้ามาดู ขอให้ พล.ร.อ.มล.บวรลักษณ์
และ พล.ร.ต.เสริมยศฯ เข้ามาช่วยดําเนินการ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รับไปดําเนินการ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
นายกฯ กรรมการกลางและที่ปรึกษา มีเรื่องเพิ่มเติมหรือไม่
เลขาธิการฯ TPBS เสนอความต้องการที่จะถ่ายทอดทุกการแข่งขันของสมาคมฯ
ที่ประชุม รับทราบ
พล.ร.ท.ประจิตรฯ การแข่งขันเรือฯ ที่สะพานพระราม ๘ ซึ่งผมเป็นผู้แทนนายกฯ ในงานเลี้ยงอําลา
ทาง กทท. จัดรูปแบบการจัดงานได้ดีมากตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน ทั้งการจัดโต๊ะ การจัดทํา VDO ฯลฯ ซึ่งทุกประเทศมี
ส่ ว นร่ ว ม และเป็ น การจั ด ให้ นั ก กี ฬ า ซึ่ง ผลงานที่ อ อกมาน่ า ประทั บ ใจมาก ขอฝากให้ ฝ่ า ยจั ด การแข่ ง ขั นและฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ช่วยพิจารณาสําหรับการจัดการแข่งขันของสมาคมฯ ในครั้งต่อๆ ไป
นายกฯ ที่ปรึกษามีเรื่องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่
พล.ร.อ.มล.บวรลักษณ์ฯ แนะนําให้สมาคมฯ ใช้ G Plus เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ มีเป็น
จํานวนมาก โดยขอให้แยกเป็นแต่ละฝ่ายเรือในการส่งเอกสาร เช่น การส่งแผนงานให้ฝ่ายเรือต่างๆ ทราบ โดยให้มี
แผนงานของทั้งปีแต่แยกเป็นสีเพื่อที่แต่ละฝ่ายเรือจะได้ทราบว่าแผนของตนเองเป็นอย่างไร
เลขาธิการฯ ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา
น.อ.ภิสักก์ฯ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของมหาวิทยาลัยบูรพาแจ้งว่า คณบดีฯ ยินดีให้การสนับสนุน
สมาคมฯ ทุกเรื่อง และสามารถประสานกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการให้การสนับสนุน เช่น การดัดแปลงเรือ หรือ
Monitor ฯลฯ ท่านเสนอว่าถ้ามีประเด็นใดที่ ม.บูรพา สามารถให้การสนับสนุนได้จะรับไปดําเนินการให้
ผศ.ดร.ธนิดาฯ ขณะนี้ ม.บูรพา มีความตื่นตัวเรื่องกีฬามากขึ้น ซึ่งคณะฯ ต่างๆ ได้ร่วมมือกันบูรณาการ
เกี่ยวกับกีฬาทางน้ํา โดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ชวนนักกีฬาเรือพายของคณะต่างๆ เข้าร่วม ขณะนี้ทางคณะฯ
กําลังจัดตั้งชมรมเรือพายในคณะฯ อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬายินดีให้ความช่วยเหลือสมาคมฯ ในทุกด้าน เช่น การ
ฝึกซ้อม การพัฒนาบุคลากรของสมาคมฯ นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาความสามารถของนักเรียน ซึ่งถ้าสมาคมฯ มี
นักเรียนที่จะเข้าเรียนที่ ม.บูรพา ก็ยินดีให้การสนับสนุน
นายกฯ ขอขอบคุณทางคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และ ม.บูรพา นอกจากนี้สมาคมฯ ขอให้ทาง
ม.บูรพา และ กฟผ. จัดคณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นกรรมการฝ่ายต่างๆ ของสมาคมฯ เพื่อที่จะได้ร่วมมือกัน
พัฒนากีฬาเรือพาย
สรุปมติที่ประชุม
๑. ให้ฝ่ายเลขาฯ เตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๕๙ ในเดือน เม.ย.๕๙
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