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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 1/2565 

วันอังคารที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. 

********************************************** 

ผู้ที่มาประชุม 
1. พลเอก ศิริชัย   ดิษฐกุล   อุปนายก (ประธานการประชุม)  
2. พลเอก อภิชาต    แสงรุ่งเรือง  อุปนายก  
3. พลเรือเอก สุทธินันท์    สมานรักษ์  อุปนายก (น.อ.สมจิตร หลำวรรณะ แทน) 
4. ผศ.ดร. นฤพนธ์    วงศ์จตุรภัทร  อุปนายก  
5. นายภัคพล     งามลักษณ ์  อุปนายก (นางสาวถาปัตย์ โกลาวัลย์ แทน) 
6. นายอรรถพล     ฤกษ์พิบูลย์  อุปนายก (นางเรือนรัตน์ จุลวงศ์  แทน) 
7. นายวิรัตน์     เอ้ือนฤมิต  อุปนายก (นายอรรจน์  วิสุทธิถาวรวงศ์ แทน) 
8. ดร.คงกระพัน     อินทรแจ้ง  อุปนายก (นางอภิชญา เดชไกรวัลย์ แทน) 
9. พลตรีหญิง ฟ้าวลัย    พลอยมุกดา  อุปนายกและเหรัญญิก  
10. นายศุภกร     ชงัดเวช   กรรมการ 
11. นายอุดม     อ้าย   กรรมการ 
12. นายเอกวัฒน์    ลี้เทียน   กรรมการ 
13. นายพัฒนเศรษฐ์    จังคศิริ   กรรมการ 
14. พลเอก เจริญ  นพสุวรรณ  เลขาธิการ และนายทะเบียน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พลเอก อุกฤษฏ์   ณรงค์วิทย์  ที่ปรึกษา 
2. พันเอก วรวิทย์   พงศ์ไพจิตร  ที่ปรึกษา 
3. พลเอก ธนิส   พิพิธวณิชการ  ที่ปรึกษา 
4. นายสาธิต    หงส์ทอง   ประธานฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ 
5. พลเอก สรศักดิ์   ขาวกระจ่าง  ประธานฝ่ายกีฬาโปโลน้ำ 
6. ผศ.ดร.นิลมณี   ศรีบุญ   ประธานฝ่ายกีฬากระโดดน้ำ  

(ดร.ธีร์ ตรงจิตรพิทักษ์ แทน) 
7. นางธนภร    ประสงค์สุข  ประธานฝ่ายกีฬาระบำใต้น้ำ 
8. พลเอก ไพบูลย์   วรวรรณปรีชา  ประธานฝ่ายกีฬาว่ายน้ำมาราธอน  

(นายอัครินทร์  หิรัญพฤกษ์ แทน) 
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9. ดร.ทวีโชค    พงษ์ด ี   ประธานฝ่ายกีฬามาสเตอร์ 
10. รศ.ดร.วณิช    นิรันตรานนท์  ประธานฝ่ายผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ 
11. ร.ต.อ.วัลลภ    จิราทรวัฒนะ  รองเลขาธิการ 
12. พันเอก สุรจิตร   รวยรื่น   ผู้ช่วยเลขาธิการ 
13. ร้อยเอก เฉลิมลักษณ์  คมวิไล   คณะทำงาน 
14. นางสาวชาลินี    ยึดเขียว   หัวหน้าฝ่ายธุรการฯ 
15. นางสาวศิริรัตน์  คำมา   เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
16. นางสาวอ้อมดาว  ซื่อภักด ี   เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

 

ผู้ทีล่าประชุม 
พลเอก ประวิตร   วงษ์สุวรรณ  นายกสมาคมฯ  

 
เริ ่มประชุมเวลา  10.00 น. มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 14 คน จากทั้งหมด           
15 คน ครบองค์ประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล อุปนายกและประธานในการประชุม แจ้งให้ทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งเป็นครั้งแรกของปี 2565 และเข้าสู่ปีที่ 2 ของการ
ทำงานของคณะกรรมการบริหารชุดนี ้  ในรอบปีที่ผ่านมา ขอขอบคุณผู ้บริหารและคณะทำงานทุกท่าน          
ที่ดำเนินงานของสมาคมฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ในการทำงานปี 2565 เป็นการทำงานท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ขอให้ทุก
ฝ่ายเตรียมรับการปรับแผนงาน วางระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องกับรูปแบบ New Normal  
 ความคืบหน้าการดำเนินงานในห้วงที่ผ่านมา มีดังต่อไปนี้ 

1)  ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 มีความจำเป็นต้องลดจำนวนนักกีฬา
ลง เนื่องจากต้องคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม 

2) ทางสหพ ันธ ์ ว ่ ายน ้ ำนานาชาต ิ  ( FINA)  ได ้ แจ ้ ง เล ื ่ อนการแข ่ งข ั นรายการ  FINA World 
Championships จากช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 ไปจัดในปี 2566  

3) ทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ จะจัดคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของ
นักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31  ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
    

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 11/2564 

ตามท่ี  สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 11/2564  ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นั้น  
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ทั้งนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ  ได้ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 11/2564 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ดังเอกสารแนบ 
  

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2564 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
3.1  การสนับสนุนทุนพัฒนานักกีฬาสโมสรสมาชิกเพิ่มเติม 
 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ แจ้งให้ทราบว่า สมาคมฯ ได้อนุมัติการสนับสนุนทุนพัฒนานักกีฬาสโมสร
สมาชิก ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 จำนวน 267 สโมสร ซึ่งสโมสรที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ไม่น้อย
กว่า 1 ปี สโมสรละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 801,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งพัน
บาทถ้วน) นั้น  ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลการสมัครสโมสรสมาชิกโดยละเอียด พบว่ามีสโมสรที่เป็นสมาชิกของ
สมาคมฯ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 306 สโมสร  
 ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการฯ จึงได้ขออนุมัติการสนับสนุนทุนพัฒนานักกีฬาสโมสรสมาชิก ในช่วงการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด – 19 เพ่ิมเติมอีกจำนวน 39 สโมสร สโมสรละ 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) เป็นเงิน
จำนวน 117,000.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมสนับสนุนทุนพัฒนานักกีฬาสโมสรสมาชิกจำนวน 
306 สโมสร เป็นเงินทั้งหมด 918,000.- บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.2  โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โครงการพี่สอนน้อง และโครงการช่วยชีวิต  ลดวิกฤตการจมน้ำ ประจำปี 2565 

 3.2.1 โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2565 

  พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และประธานโครงการพิเศษ แจ้งให้ทราบว่า สมาคมฯ 
ได้ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในการจัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2565 เพื่อสร้างประโยชน์
ให้แก่สังคม โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการสอนว่ายน้ำให้แก่เยาวชนในพื้นท่ีเสี่ยงตามภูมิภาคของประเทศไทย เพ่ือลด
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำในพื้นที่ท่ัวประเทศ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  วัตถุประสงค์ 

1) เพื ่อส ่งเสริมให้เยาวชนไทยมีความสุข สุขภาพดี และว่ายน้ำเป็นทุกคนตามนโยบายของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

2) เพื่อเสริมสร้างเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำในชุมชนของภูมิภาคต่างๆ ได้มีโอกาสฝึกว่ายน้ำ 
นำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ  

3) เพ่ือให้ชุมชนในภูมิภาคได้มีส่วนร่วมในการเฟ้นหานักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนรุ่นใหม่ต่อไป  
4) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท.จำกัด 

(มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการว่ายน้ำ 
เป้าหมาย 
เยาวชนใน พื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำในชุมชนทั้ง 6 ภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 2,400 คน ดังนี้ 
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1) ภาคกลาง 1   จำนวน 350 คน 
2) ภาคกลาง 2   จำนวน 450 คน 
3) ภาคอีสาน   จำนวน 450 คน 
4) ภาคใต้    จำนวน 400 คน 
5) ภาคเหนือ   จำนวน 400 คน 
6) กรุงเทพมหานคร   จำนวน 350 คน 

   ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ตั้งแตเ่ดือนธันวาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 รวม 6 เดือน  
งบประมาณ   งบสมาคมฯ ประจำปี 2564 จำนวน 2,488,400.- บาท  (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นแปด

พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เยาวชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำในชุมชนท้องถิ่นได้รับการฝึกการว่ายน้ำอย่างถูกต้อง สามารถ

ว่ายน้ำเป็น เพื่อเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุการจมน้ำ ปีละ 3,000 คน  
2) ในปี 2565 สามารถลดสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเยาวชน คิดเป็นร้อยละ 20   
3) ชุมชนในท้องถิ่นมากกว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ และให้ความร่วมมือกับภาคของสมาคมว่าย

น้ำแห่งประเทศไทยและบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ้น   
4)  สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินการได้สอดคล้อง

และเป็นไปยุทธศาสตร ์ของร ัฐบาลและตอบสนองตามนโยบายของนายกร ัฐมนตรี และร ัฐมนตร ีว ่ าการ
กระทรวงกลาโหม  

 

 3.2.2  โครงการพี่สอนน้อง  ประจำปี 2565 
  พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และประธานโครงการพิเศษ แจ้งให้ทราบว่า โครงการ 
พี่สอนน้อง เป็นโครงการที่สมาคมฯ ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำ
เยาวชนที่มีศักยภาพใน 6 ภูมิภาค ให้มีแรงจูงใจและเป้าหมายสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อพัฒนานักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนที่มีศักยภาพใน 6 ภูมิภาค ให้มีแรงจูงใจและเป้าหมายสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศ และนานาชาติ  

2) เพ่ือสนับสนุนการแสวงหาพัฒนานักกีฬา และบุคลากรกีฬาของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ แบบระยะยาว  
3) เพ่ือสนับสนุนความร่วมมือให้นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติและอดีตทีมชาติ กับสมาคมฯ และบริษัท ปตท. 

จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนและผลักดันกีฬาว่ายน้ำเยาวชนที่มีศักยภาพใน 6 ภูมิภาคในการก้าวไปสู่ความเป็น
เลิศในระดับประเทศ และนานาชาติ  

4) เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการพัฒนากีฬาว่ายน้ำ 

เป้าหมาย 
นักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนที่มีศักยภาพ จำนวน 360 คน ดำเนินการโดย ภาคๆ ละ 1 จังหวัดๆ ละ 60 คน  
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   ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ตั้งแตเ่ดือนธันวาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 รวม 6 เดือน  
งบประมาณ   งบสมาคมฯ ประจำปี 2564 จำนวน 1,091,000.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นหนึ ่งพัน         

บาทถ้วน) 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนจากโครงการสามารถทำสถิติผ่านเข้าชิงแชมป์ประเทศไทยมากข้ึน ร้อยละ 10  
2) นักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนจากโครงการผ่านการคัดเลือกเป็นเยาวชนทีมชาติ อย่างน้อย 6 คน 
3) มีนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนจากโครงการได้เหรียญทองในรายการเยาวชนอาเซียน หรือเอเชียเพิ่มขึ้น 

อย่างน้อย 1 เหรียญ 
4) ภาคได้รับการสนับสนุนนักกีฬาว่ายน้ำเยาวชนจากสโมสรสมาชิกมากขึ้น ร้อยละ 10 
 

 3.2.3  โครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ 
  พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ที่ปรึกษาสมาคมฯ และประธานโครงการพิเศษ แจ้งให้ทราบว่า โครงการ
ช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ เป็นโครงการที่สมาคมฯ ร่วมมือกับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อดำเนินการ
สอนว่ายน้ำให้แก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้ำในพื้นที่ดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการว่ายน้ำให้กับเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำในเขตเทศบาลแหลม
ฉบัง จังหวัดชลบุรี หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง สามารถว่ายน้ำเป็น  นำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำ  

2) เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความสุข สุขภาพดี และว่ายน้ำเป็นทุกคน ตามนโยบายของนายกรั ฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   

3) เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีส่วนร่วมในการฝึก
เยาวชนได้มีพ้ืนฐานการว่ายน้ำที่ถูกต้อง และเพ่ือเฟ้นหานักกีฬาว่ายน้ำรุ่นใหม่ต่อไป  

4) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด 
(มหาชน) ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการพัฒนากีฬาว่ายน้ำ 

เป้าหมาย 
  เยาวชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียง อายุ            
6 – 15 ปี จำนวน 400 คน  
   ระยะเวลาในการดำเนินงาน  ตั้งแตเ่ดือนธันวาคม 2564 – พฤษภาคม 2565 รวม 6 เดือน  

งบประมาณ   งบสมาคมฯ ประจำปี 2564 จำนวน 547,780.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) 

วิธีดำเนินงาน 
1) บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จะประสานกับเทศบาลตำบลแหลมฉบังในการคัดเลือกนักกีฬา

ว่ายน้ำ จำนวน 400 คนเข้ารับการฝึก และสนับสนุนยานพาหนะรับ-ส่งผู้ฝึกสอน 
2) ภาค 1 จะผู้ฝึกสอนของภาค และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา จัดการฝึกสอน เดินทางไป

ฝึกสอน 



- 6 - 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เยาวชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียง 

สามารถว่ายน้ำเป็น และมีทักษะการว่ายน้ำเพ่ือเอาชีวิตรอดจากอุบัติเหตุการจมน้ำปีละ 400 คน  
2) ลดสถิติการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี หรือพื ้นที่

ใกล้เคียง ร้อยละ 30   
3) ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการจมน้ำในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียง มี

ความร่วมมือมากขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20   
4) สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินการได้

สอดคล้องและเป็นไปยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและตอบสนองตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
เพ่ือการกีฬาและนันทนาการทั่วประเทศ 
   

ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.3  ปฏิทินและแผนงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565 

 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ  รองเลขาธิการ แจ้งให้ทราบว่า สมาคมฯ ได้จัดทำปฏิทินและแผนงานของ
ฝ่ายกีฬาต่างๆ ประจำปี 2565 ดังนี้ 

เดือน วัน/เดือน รายการ สถานที ่
ฝ่ายกีฬา/
หน่วยงาน 

ธันวาคม 
2564 

25 - 26 ธ.ค.
64 

คัดภาค 1 กีฬาแห่งชาติ 2565 จังหวัดสระบุรี กกท. 

มกราคม 
7 - 9 ม.ค. คัดภาค 2 กีฬาแห่งชาติ 2565 

จังหวัด
กาญจนบุรี 

กกท. 

13 - 16 
ม.ค.  

รายการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำไทยแลนด์ โอเพ่น 
มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที ่2   

จังหวัดสงขลา 
กีฬามาสเตอร์ 

15 - 16 
ม.ค. 

คัดภาค 3 กีฬาแห่งชาติ 2565 
จังหวัด
นครราชสีมา 

กกท. 

22 - 23 
ม.ค. 

คัดภาค 4 กีฬาแห่งชาติ 2565 จังหวัดตรัง กกท. 

22 - 23 
ม.ค. 

คัดภาค 5 กีฬาแห่งชาติ 2565 จังหวัดลำพูน กกท. 

กุมภาพันธ์ 11-13 ก.พ. การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ภาค 4 (ใต้) 

หาดใหญ่, 
จังหวัดสงขลา 

ภาค 4 (ใต้) 

  12-13 ก.พ. จัดอบรมผู้ฝึกสอนโปโลน้ำ(1/2) นครราชสีมา กีฬาโปโลน้ำ 
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เดือน วัน/เดือน รายการ สถานที ่
ฝ่ายกีฬา/
หน่วยงาน 

กุมภาพันธ์  18-20 ก.พ. การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ภาคกลาง 1  

จังหวัดชลบุร ี
ภาคกลาง 1 

  19-21 ก.พ. การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ภาค 3 (อีสาน)  

จังหวัด
นครพนม 

ภาค 3 (อีสาน) 

  
26-27 ก.พ. ทดสอบเวลาสระ 50 เมตร ครั้งที่ 1 

ม.อัสสัมชัญ 
(ABAC) 

กีฬาว่ายน้ำ 

  26-27 ก.พ. ทดสอบนักกีฬาเพื่อตัดตัวนักกีฬาทีมชาติชุด
ซีเกมส์ 

มธ. รังสิต กีฬากระโดดน้ำ 

 
ยังไม่กำหนด การแข่งขันว่ายน้ำทดสอบเวลา (TSA Swim 

Trial) กีฬาว่ายน้ำ และกีฬาว่ายน้ำมาราธอน 
สระว่ายน้ำ 
กกท. 

กีฬามาสเตอร์ 

  ยังไม่กำหนด การแข่งขัน THAILAND FIGURE เพ่ือให้ได้
คะแนนสำหรับการแข่งขันของอิตาลี 

สระว่ายน้ำ 
กกท. 

กีฬาระบำใต้น้ำ 

มีนาคม 
5 - 25 มี.ค. กีฬาแห่งชาติ 

จังหวัดศรีสะ
เกษ 

กกท. 

18-20 มี.ค. 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ภาค 5 (เหนือ)  

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ภาค 5 (เหนือ) 

25-27 มี.ค. แข่งขัน Mini League ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย Leg 1  
ทั่วไป + เยาวชน ในประเทศ 1/2 

เชียงใหม่ กีฬาโปโลน้ำ 

เมษายน 1-3 เม.ย. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระบำใต้น้ำ รายการ 
12th French Open  
(FINA WORLD SERIES) 

อิตาลี กีฬาระบำใต้น้ำ 

2-3 เม.ย. ทดสอบนักกีฬารุ่นเยาวชนและค่ายขยายฐาน จังหวัด
นครราชสีมา 

กีฬากระโดดน้ำ 

5 - 10 เม.ย. 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจำปี 2565 

ม.อัสสัมชัญ 
(ABAC) 

กีฬาว่ายน้ำ 

22-24 เม.ย. Thailand Water Polo Championship กรุงเทพฯ  
เอแบค 

กีฬาโปโลน้ำ 

24 เม.ย. 
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 

จ.ชลบุร ี
กีฬาว่ายน้ำ
มาราธอน 
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เดือน วัน/เดือน รายการ สถานที ่
ฝ่ายกีฬา/
หน่วยงาน 

28 เม.ย.-1 
พ.ค. 

เข้าร่วมการแข่งขัน Bergen Open Invitation 
Competition 

เมืองเบอร์เกน  
ประเทศนอร์เวย์ 

กีฬากระโดดน้ำ 

พฤษภาคม 5-23 พ.ค. การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 สาธารณรัฐ
สังคมนิยม
เวียดนาม 

กีฬาว่ายน้ำ 
กระโดดน้ำ 

13-29 พ.ค. 19th Fina World Championships 2022 ประเทศญี่ปุ่น กีฬาว่ายน้ำ, 
ระบำใต้น้ำ ว่าย
น้ำมาราธอน 

28 - 29 
พ.ค. 

ทดสอบเวลาสระ 50 เมตร ครั้งที่ 2 
ม.อัสสัมชัญ 
(ABAC) 

กีฬาว่ายน้ำ 

ยังไม่กำหนด จัดอบรมผู้ฝึกสอนโปโลน้ำ (2/2) เชียงใหม่ กีฬาโปโลน้ำ 

มิถุนายน 31 พ.ค. - 9 
มิ.ย. 

รายการ FINA World Masters 
Championships 2022  
(กีฬาว่ายน้ำ, ว่ายน้ำมาราธอน)   

เมืองฟุกุโอกะ 
ประเทศญี่ปุ่น 

กีฬามาสเตอร์ 

4-5 มิ.ย. ทดสอบนักกีฬารุ่นเยาวชนและค่ายขยายฐาน สัตหีบ จังหวัด
ชลบุร ี

กีฬากระโดดน้ำ 

28 - 29 มิ.ย. ระบำใต้น้ำชิงชนะเลิศประเทศไทย สระว่ายน้ำ 
กกท. 

กีฬาระบำใต้น้ำ 

ยังไม่กำหนด THAILAND CHAMPIONSHIP FIGURE AND 
ARTISTIC INVENTIVE 

ยังไม่กำหนด กีฬาระบำใต้น้ำ 

กรกฎาคม 
16 ก.ค.  

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 

จ.ระยอง 
กีฬาว่ายน้ำ
มาราธอน 

29-31 ก.ค. การแข่งขันกีฬากระโดดน้ำชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 2565 

มธ. รังสิต กีฬากระโดดน้ำ 

ยังไม่กำหนด การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำอุดมศึกษา ยังไม่กำหนด กีฬาโปโลน้ำ 

ยังไม่กำหนด การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ประจำปี 2565 

สระว่ายน้ำ 
กกท. 

กีฬามาสเตอร์ 

สิงหาคม 3-4 ส.ค. จัดอบรมผู้ตัดสินโปโลน้ำ ภายใน/นานาชาติ 
1/1 

จังหวัด
นครราชสีมา/
กทม. 

กีฬาโปโลน้ำ 
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เดือน วัน/เดือน รายการ สถานที ่
ฝ่ายกีฬา/
หน่วยงาน 

5-7 ส.ค. แข่งขัน Mini League  ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย Leg 2  
ทั่วไป + เยาวชน  ในประเทศ 2/2 

จังหวัด
นครราชสีมา/
กทม. 

กีฬาโปโลน้ำ 

22 - 27 ส.ค. 19th Fina World LC Junior 2021 
สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

กีฬาว่ายน้ำ 

27 - 28 ส.ค. ทดสอบเวลาสระ 25 เมตร ครั้งที่ 1 
ม.อัสสัมชัญ 
(ABAC) 

กีฬาว่ายน้ำ 

  กีฬาเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพัทลุง กกท. 

กันยายน 10 - 29 ก.ย. การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

กีฬาว่ายน้ำ, 
โปโลน้ำ, 
กระโดดน้ำ, 
ระบำใต้น้ำ, ว่าย
น้ำมาราธอน 

ยังไม่กำหนด โครงการ Swim For Life 6 ภูมิภาค ยังไม่กำหนด กีฬามาสเตอร์ 

ตุลาคม ยังไม่กำหนด การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย (สระ 25 เมตร) ประจำปี 2565 

ม.อัสสัมชัญ 
(ABAC) 

กีฬาว่ายน้ำ 

พฤศจิกายน 
12 พ.ย.  

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอนชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 

จ.ระยอง 
กีฬาว่ายน้ำ
มาราธอน 

ยังไม่กำหนด การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำมาสเตอร์ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 

สระว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
รังสิต 

กีฬามาสเตอร์ 

ธันวาคม 
17 - 21 ธ.ค. 

การแข่งขันรายการ 15th FINA World SC 
2021 

สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

กีฬาว่ายน้ำ 

18 - 28 ธ.ค. การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนยูธเกมส์ ครั้งที่ 3 สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

กีฬาว่ายน้ำ, 
โปโลน้ำ, 
กระโดดน้ำ 

ยังไม่กำหนด TRIALS NAT TEAM AND JUNIOR 
NATIONAL TEAM 

สหพันธรัฐ
รัสเซีย 

กีฬาระบำใต้น้ำ 
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เดือน วัน/เดือน รายการ สถานที ่
ฝ่ายกีฬา/
หน่วยงาน 

ยังไม่กำหนด อบรมสัมมนานักกีฬา และผู้ฝึกสอน  สระว่ายน้ำ
มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์ 
รังสิต 

กีฬามาสเตอร์ 

  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.4  การกระชับความสัมพันธ์กับสหพันธ์ว่ายน้ำกัมพูชา 

 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ แจ้งให้ทราบว่า ในระหว่างการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำรายการ FINA World 
Championships 2021 (Short Course) ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล ได้พบปะ
หารือกับ Mr.Kiry Hem เลขาธิการสหพันธ์ว่ายน้ำกัมพูชา เพื ่อแสวงความร่วมมือในการพัฒนากีฬาทางน้ำ 
โดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ในปี 2023 
 ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ดำเนินการส่งอีเมล์ถึงสหพันธ์ว่ายน้ำกัมพูชา เพ่ือยืนยันให้ความร่วมมือดังกล่าว และจะติดต่อ
เพ่ือประสานในรายละเอียดต่อไป 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.5  คณะกรรมการนักกีฬา (FINA) 
 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ แจ้งให้ทราบว่า ทาง FINA ได้มีโครงสร้างคณะกรรมการนักกีฬา (Athlete 
Committee) รายละเอียดดังนี้ 
 โครงสร้างคณะกรรมการนักกีฬาของ FINA 

- ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 18 คน ร้อยละ 90 เป็นอดีตนักกีฬา 
- ประธานกรรมการ นางเพนนี เฮย์ส อายุ 47 ปี อดีตนักกีฬาว่ายน้ำเหรียญทองโอลิมปิก           
  ชาวแอฟริกาใต ้
- มีคนเอเชีย จำนวน 1 คน จาก 18 คน คือ ติงเหมา ชิ นักกีฬากระโดดน้ำปัจจุบัน ชาวจีน 

 อำนาจหน้าที่ 
- นำประสบการณ์การเป็นนักกีฬามาช่วยจัดการแข่งขัน World Championships 
- ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงแก้ไขกฎการเล่นกีฬาทางน้ำ 

 - เก็บข้อมูล ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต จากนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน World Championships เพ่ือนำมา
ปรับปรุงการจัดการแข่งขัน 

 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ Good Governance ของ FINA สมาคมฯ จึงมีความประสงค์ในการจัดตั้ง
คณะกรรมการนักกีฬา โดยจะดำเนินการติดต่ออดีตนักกีฬาทีมชาติ ที่มีความยินดีและมีความตั้งใจในที่จะร่วมงาน
กับสมาคมฯ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1  การรับสมัครสโมสรสมาชิก 

 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของสมาคมฯ พ.ศ. 2558 ข้อ 10 ในการสมัคร
เป็นสมาชิกทั้งสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ ให้กรอกแบบฟอร์มใบสมัครยื่นต่อสมาคมฯ และจะต้องนำเอา
เอกสารหลักฐานส่งให้คณะกรรมการของสมาคมฯ เพ่ือประกอบในการพิจารณาอนุมัตดิังต่อไปนี้ 
 - ใบสมัครการเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ 
 - รายชื่อประธานสโมสร ชมรม สมาคมฯ หรือหน่วยงานพร้อมด้วยรายชื่อผู้ฝึกสอนประจำทีมและรายชื่อ
นักกีฬาในสังกัด 
 - หนังสืออนุญาตของผู้เป็นเจ้าของสระในการให้สโมสรสมาชิกใช้สระฝึกซ้อม 
 

 ปัจจุบัน มีสโมสรที่มีความประสงค์ในการสมัครสมาชิก จำนวน 4 สโมสร ซึ่งได้ส่งเอกสารหลักฐานดังกล่าว
ครบ ดังนี้ 
 1)  ชมรมแคทสวิม 
 2)  ชมรมว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคใต้ 
 3)  สโมสรว่ายน้ำโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตัน คอลเลจ กรุงเทพ 
 4)  สโมสรเบญจรงค์ 
 

มติที่ประชุม -  อนุมัติรับเป็นสมาชิกท้ัง 4 สโมสร 
 

4.2  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมฯ คนใหม่ 
  พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ ชี้แจงว่า สมาคมฯ ได้ดำเนินการแต่งตั้ง พันเอกจำลอง มีแสง ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1076 เป็นผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2564 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563          
ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นั้น ทั้งนี้ พันเอกจำลอง มีแสง ได้เสียชีวิตกะทันหัน 
 ในการนี้ สมาคมฯ จึงขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2564 คนใหม่ คือ พันเอก เริงศานติ์         
ทยามันทิรนันท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5731 โดยมีค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน เป็นเงินจำนวน 
40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
 

มติที่ประชุม -  อนุมัติแต่งตั้ง พันเอก เริงศานติ์ ทยามันทิรนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5731 เป็นผู้สอบ
บัญชีสมาคมฯ ประจำปี 2564 คนใหม่ ในอัตราค่าสอบบัญชีและรับรองงบการเงิน จำนวน 40,000.- บาท (สี่หมื่น
บาทถ้วน) 
 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อทราบ 

5.1  ความคืบหน้าในการเตรียมทีมนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 และเอเชียนเกมส์           
ครั้งที่ 19 

 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ แจ้งว่า ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31          
ทางเจ้าภาพมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จึงขอให้ประเทศต่างๆ ลด
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จำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วม โดยสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ได้ลดจำนวนนักกีฬาว่ายน้ำจาก 26 คน เหลือจำนวน 21 คน 
และนักกีฬากระโดดน้ำจากจำนวน 7 คน เหลือจำนวน 4 คน รวมนักกีฬาจำนวน 25 คน 
 การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 จำนวนนักกีฬาเป้าหมายยังคงเดิม ดังนี้ 
 - ฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ   นักกีฬาเป้าหมาย 20 คน 
 - ฝ่ายกีฬาโปโลน้ำ  นักกีฬาเป้าหมาย 36 คน (หญิง 18 คน ชาย 18 คน) 
 - ฝ่ายกีฬากระโดดน้ำ นักกีฬาเป้าหมาย 4 คน 
 - ฝ่ายกีฬาระบำใต้น้ำ นักกีฬาเป้าหมาย 12 คน 
 - ฝ่ายกีฬาว่ายน้ำมาราธอน นักกีฬาเป้าหมาย 4 คน 
 ทั้งนี้ ทางฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ ได้วางแผนการเตรียมนักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ดังนี้ 

1) การส่ง นางสาวเจนจิรา ศรีสอาด นักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติ ไปเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ประเทศเนเธอแลนด์ ตั้งแต่
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 เดือน  

2) การเชิญ Mr.Denise Thomas  ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำชาวออสเตรเลีย มาฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทย ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจำนวน 90 วัน โดยจะเลือกนักกีฬาที่มีศักยภาพเข้าร่วมฝึกซ้อมเท่านั้น โดยขณะนี้ 
ทางฝ่ายกีฬาว่ายน้ำได้ส่งประวัติและผลงานนักกีฬาว่ายน้ำซีเกมส์ จำนวน 21 คน ให้ผู้ฝึกสอนพิจารณาคัดเลือก 
ทั้งนี้ ในช่วงอาทิตย์สุดท้ายก่อนการแข่งขันซีเกมส์ จะมีการเก็บตัวฝึกซ้อมรวมกัน ณ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

นายสาธิต หงษ์ทอง ประธานฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ทางฝ่ายกีฬาว่ายน้ำได้ดำเนินการ
จัดหาที ่พักและจัดเตรียมสถานที่ฝึกซ้อม รวมทั้งขอวีซ่าให้แก่ Mr.Denise Thomas เรียบร้อยแล้ว ส่วนการ
ประสานงานในเรื่องของสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาที่สัตหีบ พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ได้ช่วยดำเนินการ
ประสานงานให้และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ดร.ธีร์ ตรงจิตรพิทักษ์ ผู้แทนประธานฝ่ายกีฬากระโดดน้ำ ชี้แจงว่า นักกีฬากระโดดน้ำที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ได้เก็บตัวฝึกซ้อม ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยรังสิต ซึ่งดำเนินการ
ฝึกซ้อมตามแผนงานด้วยความเรียบร้อย 

    

ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.2  ความคืบหน้าในการจัดซื้อทุ่นและอุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอน 
 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ แจ้งให้ทราบว่า สำนักงานเลขาธิการฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
การแข่งขันและการฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ำมาราธอน และได้ส่งรายละเอียดให้กับสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ (FINA) เพ่ือ
ทำการเบิกเงินเพิ่มเติมอีก 30% ที่เหลือ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 และเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ทาง FINA 
ได้แจ้งว่า ได้รับรายงานฯ เรียบร้อยแล้ว และขอให้ทางสมาคมฯ ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ FINA  
กำหนดใหม ่
 สำหรับการส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว จำนวน 4 อย่าง คือ ทุ่นทรงสูงสีแดง ทุ่นทรงสูงสีเหลือง  ทุ่นลอยน้ำ      
ทรงยาว และทุ่นจิ๊กซอว์ จะส่งมอบในห้วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำหรับสมอเรือจะส่งมอบในห้วงปลายเดือน
กุมภาพันธ์ 2565  เมื่อได้รับอุปกรณ์มาแล้ว ขอให้ทางฝ่ายกีฬาว่ายน้ำมาราธอนประสานงานเพื่อหาสถานที่เก็บให้
เรียบร้อย 
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 ทั้งนี้ ขอให้ทุกฝ่ายกีฬา สำรวจความต้องการในฝ่าย เพ่ือขอความอนุเคราะห์ไปยัง FINA โดยสมาคมฯ สามารถ
จัดทำโครงการส่งขอเงินสนับสนุนจาอ FINA ได้ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2565 นี้ ฝ่ายกีฬาโปโลน้ำ ได้ขอจัดซื้ออุปกรณ์
จับเวลาสำหรับการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำ 

     

ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.3  การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4, ภาค 1, ภาค 3 และภาค 5 
 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ แจ้งให้ทราบว่า สมาคมฯ ร่วมกับประธานภาค ได้กำหนดจัดการแข่งขัน
กีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภูมิภาค ประจำปี 2565 เป็นจำนวน 4 ภาค รายละเอียดดังนี้ 

1) การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4 (ใต้) ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

2) การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง 1 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี 

3) การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 3 (อีสาน) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 

4) การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 5 (เหนือ) ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2565 
ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร โรงเรียนลับแลพิทยาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.4  การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำทดสอบเวลา 
 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ แจ้งให้ทราบว่า ฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ ได้กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
ทดสอบเวลากีฬาว่ายน้ำ ครั้งที่ 1/2565 (สระ 50 เมตร) ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์กีฬาทาง
น้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เพื่อคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31         
ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และการแข่งขัน 19th FINA World Championships 2022 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.5  การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 
 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ แจ้งให้ทราบว่า ฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ ได้กำหนดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิง
ชนะเล ิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ระหว ่างว ันที่  5 – 10 เมษายน 2565 ณ ศูนย ์ก ีฬาทางน้ำ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 รายงานการเงิน  
รายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 
 พลตรีหญิง ฟ้าวลัย  พลอยมุกดา อุปนายกและเหรัญญิก ได้รายงานการเงินของสมาคมฯ ประจำเดือนธันวาคม 
2564 ดังต่อไปนี้ 
 

 เดือนธันวาคม  2564 
- รายรับเข้าบัญชีสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ เดือนธันวาคม 2564  เป็นเงิน       226,287.39  บาท 
- รายจ่ายของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ เดือนธันวาคม 2564  เป็นเงิน     4,508,776.00  บาท 
- รายรับน้อยกว่ารายจ่าย      เป็นเงิน     4,282,488.61  บาท 
 

- มียอดเงินในบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาคอสโมฯ   จำนวน   77,586,603.65  บาท 
- มียอดเงินในบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า  จำนวน          2,706.60  บาท 
- รวมเงินฝากธนาคาร      จำนวน   77,589,310.25  บาท 
 

- มีเงินสดในมือเหรัญญิกฯ คงเหลือ ณ 31 ธ.ค. 64    จำนวน       305,513.75  บาท 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 

3.1  นายอุดม อ้าย ประธานภาคเหนือ แนะนำให้เพิ ่มรายละเอียดการแข่งขันกีฬาเยาชนแห่งชาติ         
การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภูมิภาค เข้า ไปในปฏิทินและ
แผนงานของสมาคมฯ ประจำปี 2565 

3.2  นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า การสนับสนุนงบประมาณจาก 
FINA ในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ทาง FINA มีสิทธิ์ในการตรวจสอบการใช้งานว่าสมาคมฯ ใช้เพื่อฝึกซ้อมนักกีฬาทีม
ชาติหรือไม่ ต้องมีสถานที่เก็บที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ 
  3.3 พันเอก วรวิทย์ พงษ์ไพจิตร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ชี้แจงว่า การเก็บรักษาพัสดุอุปกรณ์ เมื่อดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ต้องมีการส่งมอบให้แก่หน่วยใช้ มีการลงนามรับมอบพัสดุ และสามารถ
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การใช้งบประมาณ จะต้องมีการควบคุมดูแลให้เหมาะสม ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และมีการ
จัดทำบัญชีคุมพัสดุอย่างถูกต้อง  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องประธานมอบหมายและปิดประชุม 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกและประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริการทุกท่านที่
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 

ทั้งนี้ ในการดำเนินงานสมาคมฯ ขอสั่งการในที่ประชุมดังต่อไปนี้ 
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1) ตามที่ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ จะจัดคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมของ
นักกีฬาที่เก็บตัวฝึกซ้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31  ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ขอให้
เลขาธิการ เตรียมแผนรองรับการตรวจเยี่ยมดังกล่าว โดยจัดคณะกรรมการตรวจเยี่ยมนักกีฬาก่อน 

2) สมาคมฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาทางน้ำทุกชนิด แต่ในปัจจุบันมีข้อจำกัดด ้าน
งบประมาณ จึงขอให้มีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน โดยเน้นการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับ
นานาชาติ ต้องมีการคัดเลือกนักกีฬา เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม และสัมฤทธิ์ผลที่วางไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพ 

3) การจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 ให้เตรียมวางแผนดำเนินการตามข้อบังคับของ
สมาคมฯ เน้นการนำเสนอผลสัมฤทธิ ์การดำเนินงานของสมาคมฯ ในทุกด้าน โดยคัดเลือกผลงานที ่ม ี
ความสำคัญมานำเสนอในที่ประชุมดังกล่าว 

4) การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกองทัพเรือสัตหีบ ขอให้เร่งรัดดำเนินการ 
เนื่องจากสมาคมฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่ของกองทัพเรือได้ ทั้งในเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อม
นักกีฬา การจัดการแข่งขัน และสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอน  

5) ขอให้ทบทวนหลักการส่งนักกีฬาไปศึกษาและเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศ การส่งบุคลากรไปเข้ารับ
การอบรม การจัดจ้างผู้ฝึกสอนต่างประเทศ ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้งขอให้มีการทบทวนระเบียบการ
สมาคมฯ ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับระเบียบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และ
ธรรมนูญของสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ โดยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ การกำกับดูแล วิธีดำเนินการ และการ
ประเมินผล 

6) ขอให้คณะกรรมการภาคและคณะกรรมการฝ่ายทุกฝ่าย นำนโยบายของสมาคมฯ ไปใส่ในแผนงานและ
ปฏิบัติใช้ โดยให้มีการประสานการดำเนินงานที่ดี มีความอ่อนตัว และมีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้กับนักกีฬา
ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 
ปิดประชุม เวลา 11.36 น. 

 
 
           พลเอก 
              (นางสาวชาลินี  ยึดเขียว)         (เจริญ  นพสุวรรณ) 
หัวหน้าฝ่ายธุรการ สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  เลขาธิการสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


