รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์”
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดระนอง
*********************
ผู้เข้าประชุม
๑. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์
๒. นายคงกฤษ์ ฉัตรมาลีรัตน์
๓. นางเสาวภา ลิ่มศิลา
๔. นายพรรณภพ อุ่นเสียม
๕. นายปรีชา หนูน้อย
๖. นายภราดล รุ่งโรจน์ธีระ
๗. นายณรงค์ หลักกาจร
๘. นายวรวิทย์ ศิรินุกุลวัฒนา
๙. นายถาวร แสงอาไพ
๑๐. นายพันธยุทธ จิตสงค์
๑๑. นายวิศิษฐ์ วชิรวิรุฬห์
๑๒. นายวีระศักดิ์ ทองขา
๑๓. นายชวนะ คากล้า
๑๔. นางวิริยา แก่นแก้ว
๑๕. นายคงศักดิ์ สุวรรณน้อย
๑๖. ร.ต.อ.วิสุทธิ์ แก้วหก
๑๗. ด.ต.ประนอม รอดแคล้ว
๑๘. นายกรีฑา ยกล่อง
๑๙. พ.ต.ท.สุทธิพงศ์ จันรัฐ
๒๐. นายพัลลภ อิศโร
๒๑. นายเฉลิมพร ปิยณรงค์โรจน์
๒๒. นายพิทยา มินชาติ
๒๓. นายสัญญา เกตุลิขิตกุล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
ประธาน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
คลังจังหวัดระนอง
ผู้อานวยการสานักงาน กกท.จังหวัดระนอง
ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
หัวหน้าสานักงาน ปภ.จ.ระนอง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
ขนส่งจังหวัดระนอง
ผู้อานวยการท่าอากาศยานระนอง
ผอ.สวท.ระนอง
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง
ผจก.สนง.กสท.โทรคมนาคม
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีระนอง
ผอ.ททท.สนง.ชุมพร-ระนอง
หมวดทางหลวงระนอง
ตารวจท่องเที่ยวระนอง
นายกเทศมนตรีบางนอน
นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
รอง ผกก.จว.ระนอง
ปลัดเทศบาลเมืองบางริ้น
ปลัดเทศบาลตาบลหงาว
แทน โทรศัพท์จังหวัดยะลา
นายกเทศมนตรีตาบลหงาว
๒๔. นายอุกฤษฐ์...

-๒๒๔.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.

นายอุกฤษฐ์ ตันติธรรมานันท์
นายอภิรักษ์ สุวัตถิกุล
นายพรประสิทธิ์ อิสริยะมงคล
นางกิ่งแก้ว อนันต์ไวทยากิจ
ร.ต.รัฐพล กาลานุสนธิ์
นายวรวิทย์ คาวังฤทธิ์
นายภัทรภาณุเดช สุทธิ์รัตน์
นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร
นายอุทัย คาเทียมแก้ว
ร.อ.อนุชา เพิ่มพูล
ร.ต.อ.สรจักร สาดสาน
นายก้องนเรศ พิทยานนท์
นายจักราวุธ กี่สุ้น
นายภัทรชน ลิ้มสุวัฒนกุล
นางสุทธิรา หงษ์เจริญ
นายธเนศ วสุวัต
นางสาววิมลพักตร์ พงษ์ประไพ
นางกิ่งแก้ว บารุงรัตน์
นายปิติพงษ์ วิภาคกิจอนันต์
นายเจตดิลก อาชีวะสุข
นายวันชัย วชิรศศิธร
นายคานึง โสตถิอุดม
นายพิทักษ์ รุจิวิวัฒนกุล
นายกิตติศักดิ์ หัตถิยา
นายกรวิทย์ ช่วยดู
นายอุทัย คาเทียมแท้
นางสาวมาริสา สุทวัช
นายชัยณรงค์ ยิ่งน้อย
นายไพสิษฐ์ ตันติกาโมทย์

นายกเทศมนตรีตาบลน้าจืด
ปลัดเทศบาลน้าจืด
หัวหน้าสานักงานจังหวัดระนอง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
ประธานชมรมกีฬาฟุตซอล จ.ระนอง
รอง ผอ.สวท.ระนอง
รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง
ครู วชช.ระนอง
จพล.อาเภอเมืองระนอง
หน.ฝกพ.ฉก.ร.25
รอง สป.จร.เมืองระนอง
คณะกรรมการสมาคมกีฬา จ.ระนอง
นักวิชาการสรรพากรชานาญการพิเศษ
แทน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
รอง ผอ.สพป.ระนอง
หน.สป.อบจ.ระนอง
วชช.ระนอง
แทน ศธจ.ระนอง
ผู้จัดการร้านอาหารเคียงเล
ประธานชมรมกีฬาโบว์ลิ่งจังหวัดระนอง
เลขานุการชมรมโบว์ลิ่งจังหวัดระนอง
อุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดระนอง
ประธานชมรมกีฬาสนุกเกอร์ จ.ระนอง
เลขานุการชมรมกีฬาสนุกเกอร์ จ.ระนอง
แทน ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ระนอง
แทน นายอาเภอเมืองระนอง
นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รองประธานชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิส จ.ระนอง
๕๒. นายภิญโญ...

-๓๕๒. นายภิญโญ พิเคราะห์ฤทธิ์
จนท.ธุรการชานาญงาน
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางอุไรวรรณ จันลาภ
พนักงานบริหารงานทั่วไป ๖ สนง.กกท.จ.ยะลา
๒. นายพัฒน์พงษ์ อิ่มจรูญ
เจ้าหน้าที่ สนง. กกท.จ.ระนอง
๓. นายปัญญาวุฒิ คงเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่ สนง. กกท.จ.ระนอง
๔. นายเฉลิมพงศ์ อินทรา
เจ้าหน้าที่ สนง. กกท.จ.ระนอง
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในที่ประชุมได้
ดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธาน
แจ้งว่า ตาม ที่จังหวัดระนอง ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์ ” และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดระนอง ที่ผ่านมาเพื่อประชุมปรึกษาหารือ
เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์”
จ านวน ๑๕ ชนิ ด กี ฬ า ในส่ ว นของจั ง หวั ด ระนอง และในการประชุ ม วั น นี้ เพื่ อ ติ ด ตามความก้ า วหน้ า
ในการดาเนินการแต่ละฝ่าย
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
เรื่องรับรองรายการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน
ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์” และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
เลขานุการ
แจ้งว่า ฝ่ายเลขาธิการฯ ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์” และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔
มกราคม ๒๕๖๐ ตรวจสอบได้ที่ www.ranong.go.th หั ว ข้อ “ระบบรายงานการประชุม ” ตั้งแต่วันที่ ๖
มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงมีมติรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
๓.๑ กาหนดชนิดกีฬาและสนามแข่งขัน
เลขานุการ
จังหวัดระนอง ได้กาหนดจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓
“ชุมพร-ระนองเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ จานวน ๑๕ ชนิดกีฬา ดังนี้
- กาบัดดี้
สนามวิทยาลัยเทคนิคระนอง
- คาราเต้โด อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตาบลหงาว
- คริกเก็ต สนามกีฬาเทศบาลเมืองบางริ้น

- จักรยาน ถนนเพชรเกษม อาเภอเมืองระนอง, ภูเขาหญ้า ตาบลหงาว
สนามแข่งขันมอเตอร์ครอส ระนอง และสนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
- เจ๊ตสกี...
-๔-

ที่ประชุม

- เจ็ตสกี
- เทเบิลเทนนิส
- บาสเกตบอล
- เปตอง
- ฟุตบอล
- ฟุตซอล
- ยูโด
- สนุกเกอร์
- หมากล้อม
- รักบี้ฟุตบอล
- ชักกะเย่อ
- โบว์ลิ่ง
รับทราบ

ร้านอาหารเคียงเล
โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองบางริ้น
โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองบางริ้น
สนามกีฬาจังหวัดระนอง
สนามกีฬาจังหวัดระนอง, สนามกีฬา อบต.หาดส้มแป้น
เทศบาลตาบลน้าจืด, อาคารเฉลิมพระเกียรติ อบจ.ระนอง
โรงเรียนสตรีระนอง
โซไซตี้ สนุกเกอร์คลับ
วิทยาลัยชุมชนระนอง
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
โรงเรียนหมิงซิน
พีทีเอส.โบว์ล

๓.๒ ข้อมูลสถานที่พักนักกีฬา
เลขานุการ
จั งหวั ดระนอง ใช้ ส ถานที่พัก นักกี ฬา ผู้ ฝึ ก สอน ผู้ ควบคุม และเจ้า หน้า ที่
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๖ มีนาคม
๒๕๖๐ ซึ่งมีนักกีฬาเข้าพักประมาณ ๓,๗๐๔ คน โดยใช้ที่พักจากโรงเรียนต่างๆ ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคระนอง,
โรงเรียนเอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา, โรงเรียนบ้านบางนอน, โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ ๖๐, โรงเรียนพิชัย
รั ต นาคาร, โรงเรี ย นกระบุ รี วิ ท ยา, โรงเรี ย นชาติ เ ฉลิ ม , โรงเรี ย นบ้ า นบางริ้ น , โรงเรี ย นสตรี ร ะนอง,
โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม, โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์, โรงเรียนศรีอรุโณทัย, โรงเรียนอนุบาลระนอง,
ร้ า นอาหารเคี ย งเล, โรงเรี ย นหมิ ง ซิ น , โรงเรี ย นวั ด หาดส้ ม แป้ น , โรงเรี ย นสหายวิ ท ย์ และโรงเรี ย น
บ้านเขานางหงส์
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๓ กาหนดพิธีเปิด-ปิด
เลขานุการ
ตามที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์” ระหว่างวันที่

๑๖-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง โดยพิธีเปิด -ปิดการแข่งขันกีฬาฯ กาหนดพิธีเปิด
การแข่งขันฯ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชุมพรและพิธีปิดการ
แข่ ง ขั น ฯในวั น ที่ ๒๖ มี น าคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ สนามกี ฬ ากลางจั ง หวั ด ชุ ม พร และคาดว่ า
นายกรัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันฯ
ที่ประชุม
รับทราบ
๓.๔ เรื่อง การประกัน...
-๕๓.๔ เรื่อง การประกันอุบัติเหตุ
เลขานุการ
การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดทาประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกับ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) ให้แก่ นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม คณะกรรมการผู้ตัดสิน
เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร กกท. เจ้าหน้าที่ กกท. สื่อมวลชน และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์” ตั้งแต่วันที่ ๑–๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยคุ้มครองประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ในการ
การเสียชีวิตและสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ ทุนประกัน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจาก
อุบัติเหตุ (สูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งต่อเหตุการณ์) ๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาล
๒ แห่งในจังหวัดระนอง คือ โรงพยาบาลระนอง และโรงพยาบาลกระบุรี และในการเข้ารับ การรักษาพยาบาล
จากการเกิดอุบัติเหตุ ให้นาบัตรประจาตัวประชาชนและบัตร AD CARD แสดงก่อนเข้ารับการรักษา
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เลขานุการ
จั ง หวั ด ระนอง ได้ มี ค าสั่ ง จั ง หวั ด ระนองที่ ๑ต/๒๕๖๐ เรื่ อ งแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์” ณ จังหวัดระนอง และ
คาสั่งจังหวัดระนอง ที่ ๒๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร-ระนองเกมส์” เพิ่มเติม ณ จังหวัดระนอง จานวน ๒๐ ฝ่าย
เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ดังนี้
๑. คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (๑)
รองประธานกรรมการ
๑.๓ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (๒)
รองประธานกรรมการ
๑.๔ ผู้อานวยการสานักงาน กกท.จังหวัดระนอง กรรมการและเลขานุการ

ประธาน
คณะกรรมการฝ่ายอานวยการและเลขานุการ ต้องทาหน้าที่เป็นแม่บ้านใน
การอานวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายเพื่อให้การจัดการแข่งขันฯ ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๒. คณะกรรมการฝ่ายสานักเลขาธิการ
๒.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์) ประธานกรรมการ
๒.๒ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๒.๓ พันตารวจเอกสมคะเน โพธิ์ศรี
รองประธานกรรมการ
๒.๔ ผู้อานวยการสานักงาน กกท.จังหวัดระนอง กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการ
ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมและประสานกับทุกๆ ฝ่าย เพื่อให้การ
จัดการแข่งขันฯ ได้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
มติที่ประชุม
รับทราบ
๓. คณะกรรมการ...

-๖๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
๓.๑ คลังจังหวัดระนอง
ประธานกรรมการ
๓.๒ สรรพากกรพื้นที่ระนอง
รองประธานกรรมการ
๓.๓ ผู้อานวยการสานักงาน กกท.จังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๓.๔ หัวหน้ากลุ่มงานกากับและบริหารการคลัง 1
สนง.คลังหัวหน้ากลุ่มงานจังหวัดระนอง กรรมการและเลขานุการ
คลังจังหวัด
ได้ดาเนินการประสานงานกับสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง
อย่างใกล้ชิดในการเบิก-จ่ายงบประมาณ และจะดาเนินการเบิกจ่ายให้ให้เร็วที่สุด สาหรับการหักล้างจะรวบรวม
ส่งภายหลัง
เลขานุการ
จะเร่งดาเนินการเบิกเงินงบประมาณ เพื่อให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ
และขอให้ฝ่ายต่างๆ ได้ดาเนินการส่งประมาณการค่าใช้จ่าย ต่อไป
ประธาน
ขอให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓
มีนาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
๔. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๔.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง(นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์) ประธานกรรมการ

๔.๒ ผู้อานวยการ สวท.ระนอง
รองประธานกรรมการ
๔.๓ นายสถานีวทิ ยุ อสมท.ระนอง
รองประธานกรรมการ
๔.๔ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
เพื่อการศึกษาจังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๔.๕ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
กรรมการและเลขานุการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ได้ ด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตั้ ง แต่ ก ารบริ ห ารจั ด การสื่ อ จั ด ท าแผน
งบประมาณ และได้กาหนดประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ พร้อมทั้งได้ขอ
ความร่วมมือท้องถิ่นในการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้ว
ประธาน
ขอความร่วมมือท้องถิ่นทุกที่ โรงเรียนทุกโรงเรียนขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
ได้ดาเนินการจัดทาสปอร์ตแจกจ่ายให้กับทุกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
คุณก้องณเรศ พิจยานนท์
ฝากประชาสัมพันธ์ห น้าเพจ “เกาะติดชุมพร-ระนองเกมส์ ” หากมีข้อมูล
สามารถส่งมาเพื่อประชาสัมพันธ์ได้
เลขานุการ
ขอเพิ่มเติมฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ Press Center อยู่ที่ โรงแรมทินิดี ซึ่งจะ
มีนั กข่าวจ านวน ๓๐-๔๐ คน จากทางทีวีทุกช่อง และหนังสื อพิมพ์ทุกฉบับ ส าหรับการถ่ายทอดจะมีการ
ถ่ายทอดกีฬาเทเบิลเทนนิส ฟุตซอล เป็นต้น
มติที่ประชุม
รับทราบ
๕. คณะกรรมการ...
-๗๕. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและจัดเลี้ยง
๕.๑ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ประธานกรรมการ
๕.๒ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (๑) (๒) รองประธานกรรมการ
๕.๓ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๕.๔ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
กรรมการและเลขานุการ
นายก อบจ.
แจ้ งว่า ได้ ใ ช้ส ถานที่ ห น้ าลานอเนกประสงค์ เป็ นสถานที่จัด เลี้ ยงต้อนรั บ
พร้อมทั้งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ได้ จัดเตรียมงานเลี้ยงต้อนรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธานพิธีเปิด
ปลัด อบจ.
แจ้งว่า ในส่วนของงานเลี้ยงต้อนรับคงไม่มีปัญหาใดๆ และมีความพร้อม
เพราะมีประสบการณ์จากการแข่งขันฯ ครั้งที่ผ่านๆ
เลขานุการ
เสนอ ให้มีการแสดงเพียง ๒ ชุด

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

๖. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผล
๖.๑ ผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
ประธานกรรมการ
๖.๒ โทรศัพท์จังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๖.๓ ผู้จัดการสานักงานบริการลูกค้า กสท.ระนอง รองประธานกรรมการ
๖.๔ ผู้อานวยการสานักงาน กกท.จังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๖.๕ นางสุดารัตน์ อนุรักษ์พงศธร
รองประธานกรรมการ
๖.๖ นายนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร
กรรมการและเลขานุการ
คุณนิธิพงศ์ อนุรักษ์พงศธร
ในการประมวลผลออนไลน์ มีศูนย์กลางอยู่ที่โรงแรมทินิดี และจะมีการเซต
ระบบในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยใช้เครือข่าย TOT และ CAT สาหรับการจัดทา Day by Day คงไม่มีปัญหาใดๆ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๗. คณะกรรมการฝ่ายไฟพระฤกษ์
๗.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์)
ประธานกรรมการ
๗.๒ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๗.๓ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25
รองประธานกรรมการ
๗.๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๗.๕ นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
รองประธานกรรมการ
๗.๖ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๗.๗ หัวหน้าสานักงานจังหวัดระนอง
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการ
จังหวัด ได้มีการเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ ) เป็ นประธาน และเพิ่งได้รับแจ้งจาก กกท. มีหมายเรียกเข้ารับไฟพระฤกษ์
ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
ประธาน…
-๘ประธาน
สรุป จังหวัดระนอง ไม่มีการจัดเฉลิมฉลองไฟพระฤกษ์ แต่ให้เข้าร่วมพิธีเปิด
การแข่งขันฯ ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ และนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดในการพิจารณาบุคคลเพื่อเข้าเฝ้าฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๘. คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค
๘.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์)ประธานกรรมการ

๘.๒ ผู้อานวยการสานักงาน กกท.ภาค 4 สงขลา
รองประธานกรรมการ
๘.๓ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๘.๔ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๘.๔ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองรองประธานกรรมการ
๘.๖ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๘.๗ ผู้อานวยการสานักงาน กกท.จังหวัดระนอ กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการ
แจ้ ง ว่ า ได้ ด าเนิ น การประสานการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย ในการจั ด ส่ ง
อุปกรณ์แข่งขันฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะจัดส่งอุปกรณ์การแข่งขันฯ ได้ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม
๒๕๖๐ และคงไม่มีปัญหาใดๆ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๙. คณะกรรมการฝ่ายสาธารณูปโภค
๙.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายสมศักดิ์ เวชพานิชย์) ประธานกรรมการ
๙.๒ ปลัดจังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๙.๓ หัวหน้าสานักงานจังหวัดระนอง
กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัด
แจ้งว่า ท่านรองผู้ ว่าราชการจั งหวัด ได้มอบหมายให้ห น่ว ยงานต่างๆ ได้
อานวยความสะดวกในทุกๆด้าน และสานักงานจังหวัด จะประสานงานกับโรงเรียนและที่พัก ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑๐. คณะกรรมการฝ่ายเตรียมนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
๑๐.๑ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง
ประธานกรรมการ
๑๐.๒ ผู้อานวยการสานักงาน กกท.จังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๑๐.๓ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง ทั้ง 3 ท่าน รองประธานกรรมการ
๑๐.๔ นายคานึง โสตถิอุดม
กรรมการและเลขานุการ
นายคานึง โสตถิอุดม
แจ้งว่า นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ อยู่ระหว่างการ
ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ และคาดหวังว่านักกีฬาของจังหวัดระนอง จะสามารถทาเหรียญให้กับจังหวัดได้ในหลายๆ ชนิดกีฬา
ประธาน
ได้สอบถามว่า มีกีฬาอะไรบ้างที่คาดว่าจะได้เหรียญทอง
นายคานึง โสตถิอุดม
กีฬาที่คาดว่าจะได้สามารถทาเหรียญรางวัลให้กับจังหวัด คือ กีฬาเทเบิลเทนนิส,
จักรยาน, เรือพาย, ฟุตซอล, และแบดมินตัน
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑๑. คณะกรรมการ...
-๙-

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร และพิทักษ์สิทธิ์ด้านสิทธิประโยชน์
๑๑.๑ ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดระนอง
ประธานกรรมการ
๑๑.๒ รองผู้บังคับการ (ปป.) ตารวจภูธรจังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๑๑.๓ รองผู้บังคับการ (ปส.) ตารวจภูธรจังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๑๑.๔ รองผู้บังคับการ (บร.) ตารวจภูธรจังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๑๑.๕ รองผู้บังคับการ (มค.) ตารวจภูธรจังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๑๑.๖ รองผู้บังคับการ (กม.) ตารวจภูธรจังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๑๑.๗ รองผู้บังคับการ (จต.) ตารวจภูธรจังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๑๑.๘ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 รองประธานกรรมการ
๑๑.๙ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 รองประธานกรรมการ
๑๑.๑๐ ผู้กากับสถานีตารวจภูธรเมืองระนอง
กรรมการและเลขานุการ
ผกก.สภ.เมืองระนอง
แจ้ งว่ า ได้มีก ารประชุม เพื่อ กาชั บทุกสถานี ตารวจภู ธ รในพื้นที่ เกี่ ยวกั บ
มาตรการดูแลที่พักนักกีฬา สนามแข่งขัน ซึ่งอยู่ระหว่างดาเนินการ และคาดว่าคงไม่มีปัญหา
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
๑๒.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์) ประธานกรรมการ
๑๒.๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๒.๓ คลังจังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๒.๔ สรรพากรพื้นที่ระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๒.๕ ผู้อานวยการสานักงาน กกท.จังหวัดระนอง กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการ
งบประมาณในการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ จังหวัดระนองได้งบประมาณ
๑๑ ล้านบาท และคาดว่าในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ จะดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับฝ่ายต่างๆ และใน
การจัดการแข่งขันฯ ครั้งนี้ ได้จัดจาหน่ายเสื้อที่ระลึก จานวน ๔,๐๐๐ ตัว ในราคาตัวละ ๓๕๐ บาท และคาดว่า
จะได้กาไรประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และได้ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนภายในจังหวัด ดังนี้ บริษัท
หาดทิพย์จากัด, แกรนด์อันดามัน,พ.ต.อ.สมคะเน โพธิ์ศรี , คุณอดิศักดิ์ รุจิวิวัฒนกุล เป็นต้น โดยจังหวัดจะ
จัดทาป้ายผู้สนับสนุนการแข่งขันบนตัวมาสคอต เพื่อติดตั้งที่สนามแข่งขันฯ ต่างๆ
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายแพทย์และอนามัย
๑๓.๑นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
ประธานกรรมการ
๑๓.๒ ผู้อานวยการโรงพยาบาลระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๓.๓ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

(ด้านส่งเสริมพัฒนา) สสจ

กรรมการและเลขานุการ
คุณกิ่งแก้ว...

-๑๐คุณกิ่งแก้ว อนันต์ไวทยากิจ แจ้ ง ว่ า ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ระนองและโรงพยาบาลระนอง
ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ และขอความร่วมมือในการจัดเตรียมตารางการแข่งขันฯ เพื่อจะได้จัดส่งทีม
แพทย์ประจาสนามแข่งขันฯ
คุณชัยณรงค์ ยิ้มน้อย
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ได้จัดทาแผนเพื่ออานวยความสะดวก
ดังนี้
๑. จั ด ที ม แพทย์ พยาบาล รถกู้ ภั ย ประจ าสนามแข่ ง ขั น โดยจั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่ประจารถจานวน ๒ คน และบางสนามอาจจะจัดให้มี ๔ คน
๒. มีการประมวลผลการบาดเจ็บเป็นรายวัน
๓. จัดช่องทางพิเศษให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ส าหรับนักกีฬาที่ได้รับ
อุบัติเหตุ สามารถเข้ารักษาโดยประกันชีวิตจากเมืองไทยประกันชีวิตได้ และหากเจ็บป่วยธรรมดาก็ให้ใช้สิทธิ์
ประจาตน
๔. จัดเจ้าหน้าที่ประจาที่พัก
เพื่อ ให้ ก ารเตรีย มความพร้อ มได้ เป็ นไปด้ว ยความเรี ยบร้อย จึง ขอข้ อมู ล
กาหนดการแข่งขันฯ ที่พัก และรายชื่อนักกีฬาที่เดินทางมาทาการแข่งขันฯ ณ จังหวัดระนอง
เลขานุการ
สามารถรับเอกสารข้อมูลต่างๆ ได้ที่สานักงานฝ่ายเลขาธิการ ตั้งแต่วันจันทร์
เป็นต้นไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑๔. คณะกรรมการฝ่ายขนส่งและยานพาหนะ
๑๔.๑ ขนส่งจังหวัดระนอง
ประธานกรรมการ
๑๔.๒ ผู้อานวยการสานักงาน กกท.จังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๑๔.๓ ผู้อานวยการท่าอากาศยานระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๔.๔ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ สนง.ขนส่งจังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๑๔.๕ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สนง.ขนส่งจังหวัดระนอง กรรมการและเลขานุการ
ขนส่งจังหวัด
ได้เตรียมความพร้อมเพื่อบริการนักกีฬาอย่างเต็มที่
เลขานุการ
กาหนดให้ฝ่ายขนส่ งและยานพาหนะ ตั้งจุดบริการที่ อาคารวิทยาศาสตร์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง และขอให้ฝ่ายขนส่งประสานสานักงานเลขาธิการเพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ
๑๕. คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาเมือง
๑๕.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย์)ประธานกรรมการ
๑๕.๒ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๕.๓ นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๕.๔ นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
รองประธานกรรมการ
๑๕.๕ ท้องถิ่น…
-๑๑-

๑๕.๕ ท้องถิ่นจังหวัดระนอง
กรรมการและเลขานุการ
ท้องถิ่นจังหวัด
ได้ดาเนินการประสานไปยัง อบต., เทศบาล ในการจัดทาป้ายบอกเส้นทาง
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบางพื้นที่ได้ดาเนินการติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประธาน
ขอให้ติดตามการดาเนินการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑๖. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันฯและเตรียมสนามฝึกซ้อม
๑๖.๑ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
ประธานกรรมการ
๑๖.๒ นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๖.๓ ผู้อานวยการ กกท.จังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๖.๔ ประธานสภาองค์การบริหารส่วน จ.ระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๖.๕ รองนายกองค์การบริหารส่วน จ.ระนอง(๑.๒) รองประธานกรรมการ
๑๖.๖ เลขานุการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนอง
กรรมการและเลขานุการ
นายกสมาคมกีฬาแห่ง จ.ระนอง แจ้งว่า ในการเตรียมความพร้อมของสนามแข่งขันและการจัดการแข่งขัน
แต่ละสนามได้ดาเนินการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคาดว่าคงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑๗. คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
๑๗.๑ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
๑๗.๒ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
๑๗.๓ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง
๑๗.๔ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
๑๗.๕ สารวัตรสถานีตารวจท่องเที่ยวระนอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

๑๗.๖ นายสนชัย อุ่ยเต็งเค่ง
รองประธานกรรมการ
๑๗.๗ นายประยูร คีรินทร์
รองประธานกรรมการ
๑๗.๘ นางกรรณิกา เอี้ยวตระกูล
กรรมการและเลขานุการ
นางกรรณิกา เอี้ยวตระกูล
ได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม มั ก คุ เ ทศ ผู้ ป ระกอบการ และจั ด เตรี ย มแผน
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในราคาโปรโมชั่น ๕๐% ซึ่งได้ร่วมกับ ททท.จังหวัดชุมพร
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑๘. คณะกรรมการฝ่ายโปรโมทการท่องเที่ยว
๑๘.๑ ผู้อานวยการ ททท.สานักงานชุมพร-ระนอง
ประธานกรรมการ
๑๘.๒ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๘.๓ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๘.๔ รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๘.๕ รองนายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
รองประธานกรรมการ
๑๘.๖ ประธานสภา…
-๑๒๑๘.๖ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนอง รองประธานกรรมการ
๑๘.๗ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง
รองประธานกรรมการ
๑๘.๘ ผู้ช่วยผู้อานวยการ ททท.สานักงานชุมพร-ระนอง กรรมการและเลขานุการ
ผช.ผอ.ททท.
ได้ จั ด ท าโปสเตอร์ ตารางการแข่ ง ขั น เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารแข่ ง ขั น
“ชุมพร-ระนองเกมส์” โดยใช้งบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยจัดแคมเปญ “มีนาหรรษา”
“วันเดียวเที่ยวระนอง”
มติที่ประชุม
รับทราบ
๑๙. คณะกรรมการฝ่ายที่พัก
๑๙.๑ ปลัดจังหวัดระนอง
๑๙.๒ ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
๑๙.๓ นายอาเภอเมืองระนอง
๑๙.๔ ผู้อานวยการสนง.เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขตที่ ๑๔
๑๙.๕ ผู้บังการตารวจภูธรจังหวัดระนอง
๑๙.๖ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง
๑๙.๗ จ่าจังหวัดระนอง

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

จ่าจังหวัด
ได้ดาเนินการให้ที่พักต่างๆ กาจัดลูกน้ายุงลาย มียาสามัญประจาที่พัก และ
ขอให้โรงเรียนสารวจความต้องการเพิ่มเติม ว่าต้องการสิ่งใดอีกบ้าง ทั้ งนี้ ขอความร่วมมือตารวจภูธรจังหวัด
ระนอง, สภอ.เมือง, อส., ชรบ.,และ อพปร. เพื่ออานวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่พัก
มติที่ประชุม
รับทราบ
๒๐. คณะกรรมการฝ่ายพิธีมอบเหรียญรางวัล
๒๐.๑ นายปรีชา บัวกิ่ง
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ประธานกรรมการ
๒๐.๒ นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง
รองผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง กรรมการและ
นางสุทธิรา หงส์เจริญ
ในส่วนของฝ่ายพิธีมอบเหรียญรางวัล ได้มีความพร้อมและได้ดาเนินการ
ประชุมติดตามงานอีกครั้งหนึ่ง โดยจัดให้มีครู ๒ คน และเด็ก ๔ คน ต่อสนามแข่งขัน
เลขานุการ
สาหรับเหรียญรางวัลและมาสคอต การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดเตรียมไว้
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระ...

