`

คำสั่งคณะกรรมกำรสมำคมกีฬำสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๔/๒๕๖๑
เรื่อง ยกเลิกคณะอนุกรรมกำร
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามข้อ ๒๔.๓ ของข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๖) เมือ่ วันพุธที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงให้ยกเลิกคาสั่ง
คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ดังนี้
๑. คาสัง่ คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการงบประมาณ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. คาสัง่ คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการจัดหาผูส้ นับสนุนและการตลาด ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. คาสัง่ คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมทรัพยากรบุคคล ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. คาสัง่ คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๔/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการงานเลขานุการและธุรการ ลงวันที่ ๒๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. คาสัง่ คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และบริหารเวปไซด์ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๖. คาสัง่ คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเตรียมการการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาว ๒๐๑๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. คาสัง่ คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการพัฒนานักกีฬาและส่งการแข่งขัน ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๘. คาสัง่ คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตัง้
คณะอนุกรรมการเทคนิคและการจัดการแข่งขัน ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๙. คาสัง่ คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตัง้
คณะกรรมการติดตามผลการดาเนินงานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ลงวันที่ ๓๑
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ทั้งนี้ ตัง้ แต่วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
หน้า ๑ จาก ๕ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘)

`

คำสัง่ คณะกรรมกำรสมำคมกีฬำสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๕/๒๕๖๑
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเฉพำะกิจเพื่อเตรียมกำรแข่งขันกีฬำมหำวิทยำลัย ๒๐๑๙
และกีฬำนักเรียนฤดูหนำว ๒๐๑๙
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอานาจ
ตามข้อ ๒๔.๓ ของข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘) วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อ
เตรียมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ๒๐๑๙ และกีฬานักเรียนฤดูหนาว ๒๐๑๙ โดยมีองค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
๑. นายหรินารถ ศิริวรรณ
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายบุญจันทร์ จันเหลือง
อนุกรรมการ
๓. นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์
อนุกรรมการ
๔. นายภูวดล สาเภาเงิน
อนุกรรมการ
๕. นายสืบ ธาราสิริ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อำนำจหน้ำที่
๑. เสนอหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดที่จะส่งแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
๒๐๑๙ และกีฬานักเรียนฤดูหนาว ๒๐๑๙ ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ
๒. คัดเลือกนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดที่จะส่งแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย ๒๐๑๙ และกีฬานักเรียนฤดูหนาว ๒๐๑๙
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสมาคมฯให้ความเห็นชอบ
๓. ติดตามการฝึกซ้อม พัฒนาการและสถิติการแข่งขัน ในช่วงก่อนการแข่งขัน
๔. จัดส่งรายชื่อ พร้อมเอกสารแนบของบุคลากร เจ้าหน้าที่ นักกีฬา ทีมสนับสนุนการแข่งขัน ให้คณะกรรมการ
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษาในการลงทะเบียน
๕. กาหนดภารกิจ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ สาหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๖. ประสานงานและวางแผนการเดินทางของผู้ที่เกี่ยวข้ องทุกท่าน
๗. ประสานงานการเข้าพักภายในหมู่บ้านนักกีฬา ที่ทาการสมาคมฯและที่พักชั่วคราว ระหว่างการแข่งขัน
๘. ประสานงานและวางแผนการจัดการระบบโลจิสติกส์ ระหว่างการแข่งขัน
๙. ต้อนรับและรับรองผู้มีเกียรติ และแขกผู้ใหญ่ของสมาคมฯที่เดินทางเข้าร่วมชมการแข่งขัน
๑๐. แต่งตั้งคณะทางานตามความจาเป็นและเหมาะสม
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการสมาคมฯหรือประธานกรรมการสมาคมฯมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

หน้า ๒ จาก ๕ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘)

`

คำสัง่ คณะกรรมกำรสมำคมกีฬำสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๖/๒๕๖๑
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเทคนิคและกำรจัดกำรแข่งขัน
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอานาจ
ตามข้อ ๒๔.๓ ของข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘) วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเทคนิคและ
การจัดการแข่งขัน โดยมีองค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
๑. นายหรินารถ ศิริวรรณ
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายอยุธยา เอนกฤทธิ์
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายภูวดล สาเภาเงิน
รองประธานอนุกรรมการ
๔. นายสาโรช สุวรรณสุทธิ
อนุกรรมการ
๕. นายติง อังคสิทธิ์
อนุกรรมการ
๖. นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ
อนุกรรมการ
๗. นางสาวอัชฌา ล้าเลิศปัญญา
อนุกรรมการ
๘. นางสาวสุปิยา งามฮุย
อนุกรรมการ
๙. นาย จิติศักดิ์ นิติพิสานนท์
อนุกรรมการ
๑๐. นายสืบ ธาราสิริ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อำนำจหน้ำที่
๑. เสนอแผนงานและแนวทางการพัฒนานักกีฬาต่อคณะกรรมการสมาคมฯให้ความเห็นชอบ และดาเนินการตามแผนงาน
ดังกล่าว
๒. กาหนดตัวชี้วัด ประเมินผล และติดตามพัฒนาการของนักกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม
๓. สรรหาบุคลากร ผู้ฝึกสอน เพื่อเพิ่มทักษะและเทคนิคให้แก่นักกีฬา
๔. พิจารณารายการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
๕. เลือกใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อการสร้างเสริมสมรรถนะร่างกายของนักกีฬา
๖. กาหนดวิธีการ แนวทาง การจัดการแข่งขัน รวมถึงการตัดสินอย่างเป็นธรรมและมีมาตรฐานการชี้วัด
๗. จัดให้ให้มีการแข่งตามมาตรฐาน SSAT และตามมาตรฐาน FIS
๘. จัดให้มีการพัฒนา ครูผู้สอน ผู้ช่วยสอน กรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (TD-Technical Delegate)
๙. เสนอแผนการแข่งขัน และสถานที่เพื่อจัดการแข่งขัน หรือเป็นเจ้าภาพ ต่อคณะกรรมการสมาคมฯให้ความเห็นชอบ
๑๐. เจรจาและสรรหาพันธมิตรในการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ
๑๑. แต่งตั้งคณะทางานตามความจาเป็นและเหมาะสม
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการสมาคมฯหรือประธานกรรมการสมาคมฯมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
หน้า ๓ จาก ๕ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘)

`

คำสั่งคณะกรรมกำรสมำคมกีฬำสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๗/๒๕๖๑
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรกำรตลำดและสิทธิประโยชน์ผู้สนับสนุน
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามข้อ ๒๔.๓ ของข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และมติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘) วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการการตลาดและสิทธิประโยชน์ผู้สนับสนุน โดยมีองค์ประกอบ และอานาจ
หน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
๑. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายอยุธยา เอนกฤทธิ์
อนุกรรมการ
๓. นางสาวอาริดา ธรรมณิชานนท์
อนุกรรมการ
๔. นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ
อนุกรรมการ
๕. นายติง อังคสิทธิ์
อนุกรรมการและเลขานุการ
อำนำจหน้ำที่
๑. เสนอแนวทางและหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิประโยชน์แก่ผสู้ นับสนุนและการหารายได้เพื่อให้คณะกรรมการ
สมาคมฯให้ความเห็นชอบ เช่น การกาหนดตาแหน่งและขนาดสัญลักษณ์บนเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ กระเป๋า
สัมภาระระหว่างการเดินทาง ของชาร่วย และบนสื่อโฆษณาอื่นๆ
๒. สรรหาผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ
๓. เจรจาสิทธิประโยชน์กับผูส้ นันสนุน
๔. ประสานงานกับผูส้ นับสนุนและรายงานผลการดาเนินงานของสมาคมฯต่อผูส้ นับสนุน
๕. แต่งตัง้ คณะทางานตามความจาเป็นและเหมาะสม
๖. ปฏิบตั ิงานอื่นๆตามทีค่ ณะกรรมการสมาคมฯหรือประธานกรรมการสมาคมฯมอบหมาย
ทั้งนี้ ตัง้ แต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

หน้า ๔ จาก ๕ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘)

`

คำสัง่ คณะกรรมกำรสมำคมกีฬำสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๘/๒๕๖๑
เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรค่ำยพัฒนำนักกีฬำ
เพื่อให้การปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอานาจ
ตามข้อ ๒๔.๓ ของข้อบังคับสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย และมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์
บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘) วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการค่ายพัฒนา
นักกีฬา โดยมีองค์ประกอบ และอานาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ
๑. นางสาวอาริดา ธรรมณิชานนท์
ประธานอนุกรรมการ
๒. นายสาโรช สุวรรณสุทธิ
รองประธานอนุกรรมการ
๓. นายศรัณยู อรรถญาณสกุล
รองประธานอนุกรรมการ
๔. นายธรรมศักดิ์ วิบูลสันติ
อนุกรรมการ
๕. นายอยุธยา เอนกฤทธิ์
อนุกรรมการ
๖. นายติง อังคสิทธิ์
อนุกรรมการ
๗. นางสาวอัชฌา ล้าเลิศปัญญา
อนุกรรมการ
๘. นายจิติศักดิ์ นิติพิสานนท์
อนุกรรมการ
๙. นางสาวสุปิยา งามฮุย
อนุกรรมการและเลขานุการ
อำนำจหน้ำที่
๑. เสนอหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ด เยาวชนที่จะส่งเข้าค่ายกีฬาฤดูหนาวเยาวชน
ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ
๒. คัดเลือกนักกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดที่เยาวชนที่จะส่งเข้าค่ายกีฬาฤดูหนาวเยาวชนเพื่อเสนอคณะกรรมการสมาคมฯให้
ความเห็นชอบ
๓. เตรียมการ ประสานงาน จัดค่ายกีฬาฤดูหนาวเยาวชน
๔. กาหนดค่าลงทะเบียนและค่าเข้าร่วมค่ายกีฬาฤดูหนาวเยาวชน รวมทั้งจัดหางบประมาณอื่นที่จาเป็น
๕. กาหนดภารกิจ บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ สาหรับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๖. ประสานงานและวางแผนการเดินทางของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน
๗. ประสานงานและวางแผนการจัดการระบบโลจิสติกส์
๘. แต่งตั้งคณะทางานตามความจาเป็นและเหมาะสม
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่คณะกรรมการสมาคมฯหรือประธานกรรมการสมาคมฯมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์)
นายกสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย

หน้า ๕ จาก ๕ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๒๘)

