
- 1 - 

 

 

    
 
 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 2/2565 

วันพฤหัสบดีที ่3 มีนาคม 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. นายภัคพล     งามลักษณ ์  อุปนายก (นางสาวถาปัตย์ โกลาวัลย์ แทน) 
5. นายอรรถพล     ฤกษ์พิบูลย์  อุปนายก (นางเรือนรัตน์ จุลวงศ์  แทน) 
6. นายวิรัตน์     เอ้ือนฤมิต  อุปนายก (นายอรรจน์  วิสุทธิถาวรวงศ์ แทน) 
7. ดร.คงกระพัน     อินทรแจ้ง  อุปนายก (นางอภิชญา เดชไกรวัลย์ แทน) 
8. พลตรีหญิง ฟ้าวลัย    พลอยมุกดา  อุปนายกและเหรัญญิก  
9. นายศุภกร     ชงัดเวช   กรรมการ 
10. นายอุดม     อ้าย   กรรมการ 
11. นายเอกวัฒน์    ลี้เทียน   กรรมการ 
12. นายพัฒนเศรษฐ์    จังคศิริ   กรรมการ 
13. พลเอก เจริญ  นพสุวรรณ  เลขาธิการ และนายทะเบียน 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. พลเอก ธนิส   พิพิธวณิชการ  ที่ปรึกษา 
2. นายสาธิต    หงส์ทอง   ประธานฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ 
3. พลเอก สรศักดิ์   ขาวกระจ่าง  ประธานฝ่ายกีฬาโปโลน้ำ  

(นาวาเอก คชพล งามชาลี แทน) 
4. ผศ.ดร.นิลมณี   ศรีบุญ   ประธานฝ่ายกีฬากระโดดน้ำ  
5. นางธนภร    ประสงค์สุข  ประธานฝ่ายกีฬาระบำใต้น้ำ 
6. พลเอก ไพบูลย์   วรวรรณปรีชา  ประธานฝ่ายกีฬาว่ายน้ำมาราธอน  

(นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ แทน) 
7. ดร.ทวีโชค    พงษ์ด ี   ประธานฝ่ายกีฬามาสเตอร์ 

(นายประสิทธิชัย  ฟักสนิท แทน) 
8. รศ.ดร.วณิช    นิรันตรานนท์  ประธานฝ่ายผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำ 
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9. ร.ต.อ.วัลลภ    จิราทรวัฒนะ  รองเลขาธิการ 
10. พันเอก สุรจิตร   รวยรื่น   ผู้ช่วยเลขาธิการ 
11. ร้อยเอก เฉลิมลักษณ์  คมวิไล   คณะทำงาน 
12. นางสาวชาลินี    ยึดเขียว   หัวหน้าฝ่ายธุรการฯ 
13. นางสาวศิริรัตน์  คำมา   เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
14. นางสาวอ้อมดาว  ซื่อภักด ี   เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

 

ผู้ทีล่าประชุม 
1. พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  นายกสมาคมฯ  
2. ผศ.ดร. นฤพนธ์    วงศ์จตุรภัทร  อุปนายก  

 
เริ ่มประชุมเวลา  10.00 น. มีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมจำนวน 13 คน จากทั้งหมด           
15 คน ครบองค์ประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 พลเอก ศิริชัย  ดิษฐกุล อุปนายกและประธานในการประชุม แจ้งให้ทราบว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2565 ในช่วงที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด โดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
2565 สมาคมฯ มีกิจกรรมและข่าวสารดังต่อไปนี้  

1) มีการจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระดับภูมิภาค โดยดำเนินการจัดการ
แข่งขันเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 3 ภาค ได้แก่ ภาค 1 ภาค 3 และภาค 4  

2) ผู้แทนจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เดินทาง
มาตรวจเยี่ยมการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ และเอเชียนเกมส์  

3) สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติหรือ FINA ได้แจ้งข่าวการเลื ่อนกำหนดการแข่งขันรายการ FINA 
World Championships ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น  

4) สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทางน้ำสู่ความเป็นเลิศ โดยเริ่มจากกีฬาว่ายน้ำก่อน  

5) Mr.Husain Al Musallam ประธานสหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ ได้เดินทางมาประเทศไทยจนถึง
วันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เตรียมต้อนรับและหารือร่วมกัน เพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนากีฬาทางน้ำของไทยต่อไป 
    

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2565 

ตามท่ี  สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย  ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565  ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นั้น  
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สำนักงานเลขาธิการสมาคมฯ  ได้ทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้
คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ดังเอกสารแนบ 
  

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
3.1  การดำเนินโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โครงการพี่สอนน้อง และโครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ 
 พลเอก ธนิส พิพิธวณิชการ ประธานโครงการฯ แจ้งความคืบหน้าโครงการพิเศษ ประจำปี 2565 ดังนี้ 

3.1.1 โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2565 
การประชุม  ได้ประชุมหารือเตรียมการ จำนวน 3 ครั้ง สามารถกำหนดจำนวนผู้เข้ารับการฝึก ห้วงวัน

เวลา และสถานที่ ได้ทุกภาค  
การสนับสนุน  ส่วนกลาง ได้สนับสนุน  งบประมาณ และสิ่งของ ได้แก่ เสื ้อ หมวก ชุดตรวจ ATK           

ใบประกาศนียบัตร รูปแบบ Backdrop และรายงานผลการปฏิบัติ ไปให้ภาค เพื่อดำเนินการโครงการฯ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดส่ง 

การแถลงข่าวเปิดโครงการ  ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565  เวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)  
  แผนการจัดโครงการของภาค 

 
ลำดับ ว/ด/ป สถานที ่ จังหวัด จำนวน หมายเหตุ 

ภาค 1 1 มี.ค.-พ.ค. สระว่ายน้ำ รร.เพชรพิทยาคม ชลบุรี 35 คน   

2 มี.ค.-พ.ค. สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชลบุรี 

ชลบุรี 35 คน   

3 มี.ค.-พ.ค. สระว่ายน้ำเทศบาลหนองปรือ ชลบุรี 35 คน   

4 มี.ค.-พ.ค. สระว่ายน้ำหมู่บ้านปิยะวัฒน์ 1 ชลบุรี 35 คน   

5 มี.ค.-พ.ค. สระว่าน้ำสุตะบำรุงพิทยาคาร ฉะเชิงเทรา 35 คน   

6 มี.ค.-พ.ค. สระว่ายน้ำ รร.อนุบาลนานาชาติตากสิน
บ้านค่าย (หวายกรอง)  

ระยอง 35 คน   

7 มี.ค.-พ.ค. สระว ่ายน้ำองค์การบร ิหารส ่วนจังหวัด
ระยอง 

ระยอง 35 คน   

8 มี.ค.-พ.ค. สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองท่าใหม่ จันทบุรี 35 คน   

9 มี.ค.-พ.ค. สระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ตราด 35 คน   

10 มี.ค.-พ.ค. สระว่ายน้ำชนที นนทบุรี 35 คน 350 คน 
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ลำดับ ว/ด/ป สถานที ่ จังหวัด จำนวน หมายเหตุ 

ภาค 2 1 25 มี.ค. – 
3 เม.ย. 

ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนวังไกลกังวล ประจวบคีรีขันธ์ 100 คน   

2 14 – 18 มี.ค. ชมรมว่ายน้ำฟิวเจอร์หนองแค สระบุรี 100 คน   

3 14 มี.ค. ชมรมว่ายน้ำบ้านเด็กดี สระบุรี 100 คน   

4 21 – 28 ก.พ. สระว่ายน้ำรงเรียนลาดชะโด อยุธยา 150 คน 350 คน 
  

ลำดับ ว/ด/ป สถานที ่ จังหวัด จำนวน หมายเหตุ 

ภาค 3 1 1-30 มิ.ย.  ชมรมว่ายน้ำจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 75 คน   

2 9-13 พ.ค. สระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 75 คน   

3 1 ม ี .ค. -30 
พ.ค. 

สระว ่ายน ้ำสนามก ีฬาการจ ั งหวัด
ขอนแก่น 

ขอนแก่น 50 คน   

4 1-31 พ.ค. สระว่ายน้ำโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  
จ.บุรีรัมย์ 

บุรีรัมย์ 50 คน   

5 1-30 มิ.ย. โรงเรียนนารีนุกูล อุบลราชธานี 50 คน   

6 25 พ.ค.-25 
มิ.ย. 

สระว่ายน้ำ 80 ปี กกท. ภาค 3  นครราชสีมา 50 คน   

7 19-29 มี.ค. สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนมพิทยาคม นครพนม 100 คน  450 คน 

 

  ลำดับ ว/ด/ป สถานที ่ จังหวัด จำนวน หมายเหตุ 

ภาค 4 1 1-18 มี.ค. ศูนย์ฝึกว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา 

สงขลา 80 คน   

2 12-26 มี.ค. สระว่ายน้ำ อบจ.สนามกีฬากลาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นครศรีธรรมราช 90 คน   

3 1-30 มี.ค. สระว่ายน้ำดาวมังกร 50 ม. สนามกีฬา
รัชกิจประการ สนง. เทศบาลเมืองสตูล 

สตูล 80 คน   

4 5 ม ี .ค. -  3 
เม.ย. 

สระว ่ายน ้ำ มหาว ิทยาล ัยการก ีฬา
แห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ 

กระบี่ 90 คน   
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  ลำดับ ว/ด/ป สถานที ่ จังหวัด จำนวน หมายเหตุ 

5 10 มี.ค.- 10 
เม.ย. 

สระว่ายน้ำภูเก็ตคันทรีโฮม ภูเก็ต 60 คน 400 คน 

   
ลำดับ ว/ด/ป สถานที ่ จังหวัด จำนวน หมายเหตุ 

ภาค 5 1 1-10 เม.ย. สระว่ายน้ำศูนย์ฝึกกีฬาว่ายน้ำดาวิซาร่าฝาง เชียงใหม่ 50 คน   

2 1-10 เม.ย. สระว่ายน้ำโยธาสวิมม่ิง เชียงใหม่ 50 คน   

3 20 – 30 เม.ย. สระว่ายน้ำลูกพ่อขุนเมงรายมหาราช เชียงราย 100 คน   

4 1 – 10 เม.ย. สระว่ายน้ำดงภูเกิด พิษณุโลก 100 คน   

5 1 – 10 เม.ย. สระว่ายน้ำ อบจ.พิจิตร พิจิตร 100 คน 400 คน 

  
ลำดับ ว/ด/ป สถานที ่ จังหวัด จำนวน หมายเหตุ 

กทม. 1 5 – 6 มี.ค. สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ กทม. 100 คน   

2 เม.ย. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา กทม. 50 คน   

3 เม.ย. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา กทม. 50 คน   

4 เม.ย. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (บางมด) กทม. 50 คน   

5 เม.ย. ศูนย์เยาวชนคลองกุ่ม กทม. 50 คน   

6 เม.ย. ศูนย์เยาวชนคลองเตย กทม. 50 คน 350 คน 

 

  แผนการตรวจเยี่ยม 

ภาค ว/ด/ป สถานที่ จังหวัด จำนวน หมายเหตุ 

ภาค 1 26-27 มี.ค.65 สระว่ายน้ำ รร.อนุบาลนานาชาติ
ตากสินบ้านค่าย (หวายกรอง)  

ระยอง 35 คน   

ภาค 2 25 มี.ค. – 3 เม.ย.65 ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนวังไกลกังวล ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

100 คน   

ภาค 3 19-20 มี.ค.65 สระว ่ายน ้ำโรงเร ียนนครพนม
พิทยาคม 

นครพนม 100 คน เรียนเชิญ อุปนายกและ
ผู ้บร ิหาร ปตท.จำกัด 
(มหาชน) ตรวจเยี่ยม 
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ภาค 4 1-18 มี.ค.65 ศูนย์ฝึกว่ายน้ำมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสงขลา 

สงขลา 80 คน   

ภาค 5 1 – 10 เม.ย.65 สระว่ายน้ำดงภูเกิด พิษณุโลก 100 คน   

กทม. 5 – 6 มี.ค.65 และ 
12-13 มี.ค.65 

สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ กทม. 100 คน   

 

 3.1.2  โครงการพี่สอนน้อง  ประจำปี 2565 
  การสนับสนุน  ส่วนกลาง ได้สนับสนุน งบประมาณ และสิ่งของ ได้แก่ เสื ้อ หมวก ชุดตรวจ ATK           
ใบประกาศนียบัตร รูปแบบ Backdrop และรายงานผลการปฏิบัติ ไปให้ภาค เพื่อดำเนินการโครงการฯ ขณะนี้อยู่
ระหว่างการจัดส่ง 

การแถลงข่าวเปิดโครงการ  ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565  เวลา 14.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) โดยจัดพร้อมกับโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2565 
  แผนการจัดโครงการของภาค 

ภาค สถานที ่ จังหวัด วัน/เดือน/ปี จำนวน หมายเหตุ 

กลาง 1 สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยบูรพาและสระ
ว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
วิทยาเขตชลบุรี 

ชลบุรี ม ีนาคม - พฤษภาคม 
2565 

60 คน   

กลาง 2 สระว่ายน้ำ KRU มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี 

กาญจนบุรี 15 – 17 เมษายน 2565 60 คน   

ภาค 3 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม นครพนม 22-23 พฤษภาคม 2565 60 คน   

ภาค 4 สระว ่ า ยน ้ ำมหาว ิ ทยาล ั ยส ง ขล า 
นครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

ภูเก็ต พฤษภาคม 2565 60 คน   

ภาค 5 สระว่ายน้ำสนามกีฬา สมโภช เชียงใหม่ 
700 ปี 

เชียงใหม่ 20-22 พฤษภาคม 2565 60 คน   

กทม. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กทม. 26 – 27 กุมภาพันธ์ และ 
 12 - 13 มีนาคม 2565 

60 คน  2 ครั้ง 

 

  รายช่ือพี่ 
1) รดมยศ มาตเจือ (พ่ีต่อ) 
2) ณัฐพงษ์ เกษอินทร์ (พ่ีบอล) 
3) เพียงขวัญ ปะวะโพตะโก (พ่ีอิง) 
4) ฉัตรมงคล น้อยอารีย์ (พ่ีโต๋) 
5) เจนจิรา ศรีสะอาด (พ่ีจอย) 
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6) กิติพัฒน์ พิพิมนันท์ (พ่ีโช้ค) 
7) รัฐพงศ์ ศิริสานนท์ (พ่ีนุก) 
8) ระวี อิทรพรอุดม (พ่ีเล็ก) 
9) ต่อวัย เสฏฐโสธร (พ่ีโอ๊ต) 
10) อาคม อนุชิตโอฬาร (พ่ีมิค) 

 

3.1.3  โครงการช่วยชีวิต ลดวิกฤตการจมน้ำ 
  การเตรียมการ  ได้จัดการประชุมเตรียมการ จำนวน 3 ครั้ง รวมทั้งได้เดินทางไปหารือที่เทศบาลนคร
แหลมฉบัง รายละเอียดดังนี้  

1) จำนวนเยาวชนที่ เข้าร่วม 400 คน จัดจากโรงเรียนในพ้ืนที่  
2) สถานที่ดำเนินโครงการ  สระว่ายน้ำเทศบาลนครแหลมฉบัง 
3) วันดำเนินโครงการ ช่วงวันที่ 2 – 13 พฤษภาคม 2565   

  การสนับสนุน  ส่วนกลาง ได้สนับสนุนงบประมาณ และสิ่งของ ได้แก่ เสื้อ หมวก ชุดว่ายน้ำ ชุดตรวจ 
ATK ใบประกาศนียบัตร รายงานผลการปฏิบัติ ไปให้ภาคกลาง 1 เพื่อดำเนินการโครงการฯ  
  การแถลงข่าวเปิดโครงการ  ช่วงเดือนเมษายน 2565 (หลังสงกรานต์) 
  แผนการจัดโครงการ  จัดโครงการ ณ สระว่ายน้ำเทศบาลนครแหลงฉบัง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่  
2 – 6 พ.ค. 2565 และวันที่ 9 – 13 พ.ค. 2565 (10 วัน) 
   

ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.2 ความคืบหน้าการประสานงานกับเลขาธิการสหพันธ์กีฬาว่ายน้ำกัมพูชา 
  พลเอก เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการ ชี้แจงว่า สมาคมฯ ได้ดำเนินการส่งอีเมล์ถึง Mr.Kiry Hem เลขาธิการ
สหพันธ์ว่ายน้ำกัมพูชา เพื่อยืนยันการให้ความร่วมมือในการพัฒนากีฬาทางน้ำระหว่างสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่ง
ประเทศไทยและสหพันธ์ว่ายน้ำกัมพูชา โดยเฉพาะการเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32 ในปี 2023 

ทั้งนี้ Mr.Kiry Hem ได้ส่งอีเมล์แจ้งขอเข้าพบเลขาธิการสมาคมฯ เพื่อปรึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติม ในการนี้ 
สำนักงานเลขาธิการฯ จึงได้เชิญ Mr.Kiry Hem มาประเทศไทยในวันที่ 5 – 10 เมษายน 2565 ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา
ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เพื่อประชุมหารือและเยี่ยมชมการจัดการแข่งขันดังกล่าวด้วยใน
คราวเดียวกัน 
  

ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.3 การจัดทำคณะกรรมการนักกีฬา (Athlete Committee) 
 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการ ชี้แจงว่า สมาคมฯ มีความประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการนักกีฬา 
(Athlete Committee) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลหรือ Good Governance ของ FINA  

สำนักงานเลขาธิการฯ อยู่ระหว่างประสานงานติดต่อกับอดีตนักกีฬาทีมชาติทุกชนิดกีฬา เพื่อเชิญมาเป็น        
คณะกรรมการฯ เช่น กีฬาว่ายน้ำมี นางสาวศรสวรรค์  ภู่วิจิตร, นายต่อวัย  เสฏฐโสธร,  นายรดมยศ  มาตเจือ, 
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นางสาวณัชฐานันตร์  จันทร์กระจ่าง และนายณัฐพงศ์  เกษอินทร์ ในส่วนของกีฬากระโดดน้ำมี นายสุชาติ พิชิ และ
กีฬาระบำใต้น้ำมี นางสาวธัญลักษณ์ พุฒิสิริโรจน์ ทั้งนี้ คณะกรรมการนักกีฬาจะมีจำนวนไม่เกิน 15 คน ซึ่งจะนำมา
รายงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งต่อไป 

นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เสนอแนะว่า ในการจัดตั้งคณะกรรมการนักกีฬา ควรมี
การกำหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของคณะกรรมการให้ชัดเจน เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน และมีกรรมการ
นักกีฬาครบทั ้ง 6 ชนิดกีฬา นอกจากนี ้ ควรมีการนำรายชื ่อและคุณสมบัติเข้าไปพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรอง ก่อนที่จะนำมารายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งถัดไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.4 การเตรียมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเตรียมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

พลเอก เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการ ได้แจ้งความคืบหน้าในการเตรียมการฝึกซ้อมของนักกีฬาเตรียมซีเกมส์ 
ครั้งที่ 31 ดังนี้ 

กีฬาว่ายน้ำ  
-  ส่งนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทย นางสาวเจนจิรา ศรีสอาด ไปฝึกซ้อมที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอรแ์ลนด์ 

ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 2 พฤษภาคม 2565 จำนวน 3 เดือน 
-  คัดเลือกนักกีฬาว่ายน้ำจำนวน 21 คน เรียบร้อยแล้ว 
-  จัดค่ายฝึกซ้อมกีฬาว่ายน้ำ ให้แก่นักกีฬาในโครงการเตรียมซีเกมส์ ณ สระว่ายน้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเวลา 9 สัปดาห์ โดยสมาคมฯ ได้เชิญ Mr.Denis Cotterell ผู้ฝึกสอนกีฬาว่าย
น้ำชาวออสเตรเลีย มาฝึกซ้อมนักกีฬาทีมชาติไทย จำนวน 11 คน และฝึกซ้อมกับสโมสรต้นสังกัดจำนวน 10 คน 

 

กีฬากระโดดน้ำ 
- คัดเลือกนักกีฬากระโดดน้ำจำนวน 4 คน เรียบร้อยแล้ว 
- ทำการฝึกซ้อมภายใต้ผู้ฝึกสอน Mr.Shannon Heath Roy ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วิทยาเขตรังสิต 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.5 การแข่งขันกีฬา FINA World Championships ณ ประเทศฮังการี 
 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ ชี้แจงว่า การแข่งขันกีฬา FINA World Championships ปี 2565          
ณ กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 มีการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬา
โปโลน้ำ กีฬากระโดดน้ำ กีฬาระบำใต้น้ำ และกีฬาว่ายน้ำมาราธอน โดยแต่ละประเภทกีฬามีเกณฑ์การเข้าร่วม
แข่งขันท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
 กีฬาว่ายน้ำ 
  1) นักกีฬาจะต้องผ่านเกณฑ์เวลาที่กำหนด 
 2) หากไม่ผ่านเกณฑ์ตามข้อ 1) จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้มากท่ีสุด 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) 
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 กีฬาว่ายน้ำมาราธอน 
 สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) 
 กีฬากระโดดน้ำ 
  สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ 4 คน (ชาย 2 หญิง 2) 
 กีฬาระบำใต้น้ำ 
 สามารถส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกิน 14 คน (รวมทั้งชายและหญิง) 
 กีฬาโปโลน้ำ 

 1) จะต้องเป็นทีมท่ีได้อันดับ 1 – 4 ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 32 
 2) หรือจะต้องเป็นทีมท่ีได้อันดับ 1 – 2 ในการแข่งขัน FINA World League 
 3) เป็นทีมจากประเทศเจ้าภาพ  
 

นายพัฒนเศรษฐ์ จังคศิริ กรรมการบริหารสมาคมฯ ได้แสดงความคิดเห็นว่า การคัดเลือกนักกีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขัน FINA World Championships ต้องคำนึงถึงเป้าหมายการเป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่
ไทยจะเป็นเจ้าภาพ ดังนั ้น สมาคมฯ ควรคัดเล ือกนักกีฬาหน้าใหม่เข้าร ่วม แข่งขันรายการ FINA World 
Championships เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเตรียมนักกีฬาชุดดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ต่อไป  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

3.6 การสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาจาก FINA 
 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ ชี้แจงว่า สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ หรือ FINA ได้สนับสนุนงบประมาณ
พัฒนากีฬาทางน้ำ ในโครงการ FINA Olympic Aquatics Support Programme 2021 ให้แก่สมาคมฯ เพื่อนำมา
จัดซื้อทุ่นและอุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำมาราธอน เป็นเงินจำนวน 25,000. - ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ทาง FINA 
ได้โอนเงินสนับสนุนให้สมาคมฯ เรียบร้อยแล้ว โดยสมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อและจัดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว ณ กอง
เรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี  
 นอกจากนี้ ทาง FINA ยังได้อนุมัติสนับสนุนงบประมาณ FINA Olympic Aquatics Support Programme 
2022 ให้แก่สมาคมฯ เพ่ือนำมาจัดซื้อสกอร์บอร์ด นาฬิกาจับเวลา (Shot Clock) ประตูโปโลน้ำ และอุปกรณ์จัดการ
แข่งขันกีฬาโปโลน้ำ  เป็นเงินจำนวน 22,500.- ดอลลาร์สหรัฐ โดยแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด ดังนี้ 

- งวดแรก จำนวน 70% เป็นเงิน 15,750.- ดอลลาร์สหรัฐ (โอนแล้ว 23 ก.พ.65) 
- งวดที่ 2 จำนวน 30% เป็นเงิน 6,750.- ดอลลาร์สหรัฐ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1  การรับสมัครสโมสรสมาชิก 

 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ เสนอขอให้ที่ประชุมรับรองเป็นสมาชิกใหม่ 5 ราย ซึ่งประธานภาคให้
การรับรองข้อมูลหลักฐาน เป็นไปตามข้อบังคับแล้วทุกราย คือ 
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 1)  สโมสรกรมแพทย์ทหารอากาศ  (ภาค กทม.) 
 2)  สโมสรชลนที (ภาค กทม.)  
 3)  สโมสรว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก (ภาค 5) 
 4)  สโมสรโรงเรียนศรีเทพบาล (ภาคกลาง 3) 
 5)  ชมรมว่ายน้ำเจฟินสวิมม่ิง (ภาคกลาง 1) 
 

มติที่ประชุม -  อนุมัติรับเป็นสมาชิกท้ัง 5 สโมสร 
 
4.2  การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
 พลเอก เจริญ นพสุวรรณ  เลขาธิการ ชี้แจงว่า สมาคมฯ ต้องจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564          
เพ่ือแถลงงบดุล รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2564 และปฏิทินการดำเนินงานของสมาคมฯ ปี 2565  
 สำนักงานเลขาธิการ จึงขอเสนอการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 
เวลา 10.30 น. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ไม่ระบาดหนักมากขึ้น สมาคมฯ        
จะจัดการประชุมแบบ On-site  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563  

เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 สรุปผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ประจำปี 2564 
3.2 แผนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ประจำปี 2565   

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
    4.1 แถลงบัญชีงบดุล  รายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2564 
    4.2 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
ระเบียบวาระท่ี  6  ประธานกล่าวปิดประชุม 

  

 พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง อุปนายก ได้เสนอแนะให้รายงานวาระที่ 3.1 สรุปผลการดำเนินงานของสมาคม
กีฬาว่ายน้ำฯ ประจำปี 2564 และวาระที ่ 3.2 แผนการดำเนินงานของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ ประจำปี 2565          
ในรูปแบบวิดีทัศน์ เพื่อให้เกิดความกระชับและได้ใจความ และได้เสนอให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564         
ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)  
 

มติที่ประชุม - อนุมัติเห็นชอบในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565  
เวลา 10.30 น.  
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเพื่อทราบ 

5.1  การทดสอบเวลาคัดตัวนักกีฬาว่ายน้ำชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 
 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ รายงานว่า ฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ ได้จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
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 ประเทศฮังการี  
 ผลการแข่งขันมีนักกีฬาทำลายสถิติจำนวน 3 รายการ ดังนี้ 

1) นายรัฐวิทย์ ธรรมนันทโชติ  สังกัดสโมสรรัตนศรีเกียรติ สามารถทำสถิติประเทศไทย ในท่ากรรเชียง 200 
เมตร รุ่นทั่วไป ชาย ด้วยเวลา 02:02.38 นาที 

2) เด็กหญิงมีอา มิลลาร์  สังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์ สามารถทำสถิติประเทศไทย ในท่ากรรเชียง 100 เมตร หญิง 
รุ่นทั่วไป  ด้วยเวลา 01:03.64 นาที 

3) นายต้นน้ำ กันตีมูล สังกัดชมรมว่ายน้ำสิงห์  สามารถทำสถิติประเทศไทย  ในท่าผีเสื้อ 200 เมตร ชาย  
กลุ่ม 1 ด้วยเวลา 02:00.46 นาที 

    

ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.2  การคัดตัวนักกีฬากระโดดน้ำชุดซีเกมส์ ครั้งที่ 31 

 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ รายงานว่า ฝ่ายกีฬากระโดดน้ำ ได้จัดทำหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม รายละเอียดหลักเกณฑ์ดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า 35 – 36  

    

ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.3  การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 4, ภาค 1 และภาค 3  
 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ รายงานว่า การจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย ภูมิภาค ประจำปี 2565 ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 3 ภาค รายละเอียดดังนี้ 

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

2) การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาคกลาง 1 ระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 454 คน 

3) การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค 3 (อีสาน) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 
2565 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 236 คน 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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5.4  การเตรียมจัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 
 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ รายงานว่า ฝ่ายกีฬาว่ายน้ำ ได้กำหนดการแข่งขันกีฬา   
ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 5 – 10 เมษายน 2565 ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.5 การจัดทำหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 2 และปรับปรุงหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 
 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ รายงานว่า สมาคมฯ ได้จัดประชุมคณะผู้จัดทำหลักสูตร     
ผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปรายละเอียดดังนี้ 

1) หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 2 คณะผู้จัดทำฯ ได้จัดทำหลักสูตรฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี
กำหนดเวลาในการอบรมจำนวน 6 วัน ซึ ่งอยู ่ในขั ้นตอนการตรวจสอบหลักสูตรดังกล่าว และทางสำนักงาน
เลขาธิการ จะนำส่งหลักสูตรฯ ระดับ 2 ให้ กกท. เพ่ือรับรองต่อไป และคาดว่าจะสามารถเปิดอบรมโดยใช้หลักสูตร
ดังกล่าวไดภ้ายในปีนี้ 

2) หลักสูตรผู ้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 คณะผู้จัดทำฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว          
โดยเปลี่ยนแปลงเวลาที่ใช้ในการอบรมเป็นจำนวน 5 วัน  

นายศุภกร ชงัดเวช กรรมการบริหารสมาคมฯ ชี้แจงว่า ในปัจจุบัน ยังคงมีรายชื่อผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 แต่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจำนวนมาก ทั้งนี้ ขอเสนอแนะให้สมาคมฯ จัดทำ
หลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ระดับ 1 และประกาศรายชื่อให้ชัดเจนเรียบร้อยก่อนที่จะมีการเปิด
อบรมต่อไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.6  การตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมนักกีฬาฯ ของผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคฯ และ กกท. 

 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ ได้ชี้แจงการตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมนักกีฬาชุดซีเกมส์ และ
ชุดเอเชียนเกมส์ ของผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคฯ และ กกท. ดังนี้  

1) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00 น. พลเอก มังกร โกสินทรเสนีย์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็น
เลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาว่ายน้ำ ชุดซีเกมส์  
ครั้งที ่31 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 ณ นครหางโจว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อม ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายก
สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ และผู้ฝึกสอนกีฬาให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยม
ดังกล่าว 

2) เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.30 น. พลเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการ
โอลิมปิคแห่งประเทศไทย นำคณะผู้เเทนการกีฬาเเห่งประเทศไทย (กกท.) เยี่ยมชมการฝึกซ้อมของนักกีฬากระโดด
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น้ำทีมชาติไทย ณ ศูนย์ฝึกกีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต โดยมี พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล        
อุปนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ฝึกสอนกีฬากระโดดน้ำให้การต้อนรับ 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.7  การทำ MOU กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ รายงานว่า สมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนากีฬาว่ายน้ำสู่ระดับนานาชาติ เมื่อวันที่           
17 กุมภาพันธ์ 2565 รายละเอียด MOU ดังเอกสารประกอบการประชุมหน้า 42 – 43  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
5.8  การสนับสนุนการอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนจาก FINA 
 ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ ได้ชี้แจงการสนับสนุนการอบรมผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอนจาก 
FINA ดังนี้ 
 การอบรมผู้ตัดสิน 
 ตามที่ สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ หรือ FINA ได้มอบหมายให้สมาคมฯ จัดการอบรมผู้ตัดสินระดับ นานาชาติ 
ประจำปี 2564 จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

1. การอบรมผู้ตัดสินกีฬาว่ายน้ำมาราธอนระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (FINA Open Water Swimming 
Certification School for Officials 2021)  

2. การอบรมผู้ตัดสินกีฬาโปโลน้ำระดับนานาชาติ ประจำปี 2564 (FINA Water Polo Certification School 
for Officials 2021)  
 เนื่องจาก สมาคมฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดการอบรมทั้ง 2 รายการ ทาง FINA จึงแจ้งว่า สมาคมฯ สามารถจัดการ
อบรมดังกล่าวได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 
 การอบรมผู้ฝึกสอน 
 สมาคมฯ ได้เสนอขอจัดการอบรมผู ้ฝ ึกสอนและผู ้ต ัดสินระดับนานาชาติ 2565 หรือ FINA Clinics for 
Coaches and Referees 2022) นั้น ทั้งนี้ สหพันธ์ว่ายน้ำนานาชาติ หรือ FINA ได้มอบหมายให้สมาคมฯ จัดการ
อบรมจำนวน 2 รายการ ดังนี้ 

1. การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ระดับสูง (FINA Swimming Clinic for 
Coaches 2022, Advance Level) ระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานคร  

2. การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาโปโลน้ำระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 ระดับกลาง (FINA Water Polo Clinic 
for Coaches 2022, Intermediate Level) ระหว่างวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2565 ณ กรุงเทพมหานคร  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6 รายงานการเงิน  
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 
 พลตรีหญิง ฟ้าวลัย  พลอยมุกดา อุปนายกและเหรัญญิก ได้รายงานการเงินของสมาคมฯ ประจำเดือนมกราคม 
2565 ดังต่อไปนี้ 
 

 เดือนมกราคม  2565 
- รายรับเข้าบัญชีสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ เดือนมกราคม 2565  เป็นเงิน         34,500.00  บาท 
- รายจ่ายของสมาคมกีฬาว่ายน้ำฯ เดือนมกราคม 2565  เป็นเงิน     2,037,813.04  บาท 
- รายรับน้อยกว่ารายจ่าย      เป็นเงิน     2,003,313.04  บาท 
 

- มียอดเงินในบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาคอสโมฯ   จำนวน   75,583,290.61  บาท 
- มียอดเงินในบัญชีธนาคารทหารไทย สาขาสนามเสือป่า  จำนวน          2,706.60  บาท 
- รวมเงินฝากธนาคาร      จำนวน   75,585,997.21  บาท 
 

- มีเงินสดในมือเหรัญญิกฯ คงเหลือ ณ 31 ม.ค. 65    จำนวน       361,868.99  บาท 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องอ่ืนๆ 

7.1  ร้อยตำรวจเอก วัลลภ จิราทรวัฒนะ รองเลขาธิการ ชี้แจงว่า ช่วงเดือนมีนาคม 2565 สมาคมฯ จะส่ง
นักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย ไปเก็บตัวฝึกซ้อมในยุโรป และเข้าร่วมการแข่งขันรายการ French Open ขณะนี้อยู่
ในขั้นตอนการขอวีซ่าเพ่ือเดินทางไปประเทศอิตาลี  

7.2  พลเอก อภิชาต แสงรุ ่งเรือง อุปนายก แสดงความคิดเห็นว่า ในปัจจุบันสมาคมฯ ได้พัฒนา
ความสัมพันธ์กับ FINA มากขึ้น ซึ่งทาง FINA ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมบุคลากร การจัดซื้ออุปกรณ์
การฝึกซ้อมและจัดการแข่งขันในทุกๆ ปี จึงขอให้ทุกฝ่ายสำรวจความต้องการภายใน ทั้งด้านบุคลากรและอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่อเสนอขอรับสนับสนุนจาก FINA ต่อไป  

7.3  รศ.ดร.นิลมณี ศรีบุญ ประธานฝ่ายกีฬากระโดดน้ำ ได้สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม จำนวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1)  การรับเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมนักกีฬาในโครงการเตรียมซีเกมส์และเอเชี่ยนเกมส์  
  พลเอก เจริญ  นพสุวรรณ เลขาธิการ ได้แจ้งให้ฝ่ายกีฬากระโดดน้ำปรับรายชื่อนักกีฬา เนื่องจากมี

รายชื่อนักกีฬาที่ซ้ำกันทั้ง 2 โครงการ โดยปรับให้นักกีฬาที่ฝึกซ้อมประจำทุกวัน มีรายชื่ออยู่ในโครงการเตรียม
เอเชียนเกมส์ เนื่องจากเริ่มรับเบี้ยเลี้ยงฝึกซ้อมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 ส่วนโครงการเตรียมซีเกมส์ เริ่มรับเบี้ย
เลี้ยงฝึกซ้อมเดือนธันวาคม 2564 

 2)  การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในนักกีฬากระโดดน้ำทีมชาติไทยที่เก็บตัวฝึกซ้อม  
ณ ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
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  พลเอก เจริญ  นพสุวรรณ เลขาธิการ ได้ชี้แจงว่า ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโควิด – 19 นักกีฬาที่ฝึกซ้อมจะต้องได้รับการตรวจ ATK ทุกอาทิตย์ ทางสมาคมฯ จึงได้ส่งมอบชุดตรวจ 
ATK ให้แก่ฝ่ายกีฬากระโดดน้ำ ขอให้รายงานผลการตรวจด้วย  

 3) การส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศ 
  พลเอก เจริญ  นพสุวรรณ เลขาธิการ ได้ชี ้แจงว่า โครงการส่งนักกีฬาไปเก็บตัวฝึกซ้อมใน

ต่างประเทศ สมาคมฯ ได้แจ้งให้ทุกฝ่ายปรับปรุงและนำเสนอโครงการฯ ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการส่งไปเมื่อวันที่       
2 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา และทางสมาคมฯ จะรวบรวมส่งโครงการฯ ไปขอรับการสนับสนุนจาก กกท. ต่อไป  

7.4  พลเอก เจริญ  นพสุวรรณ เลขาธิการ ได้แจ้งเพ่ิมเติมว่า การแข่งขันว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ภาค 5 มีกำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนการแข่งขันกีฬา
ว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เดิมมีกำหนดการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 17 – 20 มีนาคม 
2565 ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ แต่เนื่องจาก กทม. ได้ประกาศให้ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์เป็นศูนย์พักคอยสำหรับ 
ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 สมาคมฯ จึงได้ขออนุญาตใช้สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นสถานที่จัดการ
แข่งขันดังกล่าวแทน 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8    เรื่องประธานมอบหมายและปิดประชุม 

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกและประธานในที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริการสมาคมฯ
ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมและให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์  

งานสมาคมฯ ที่ยังคงค้างอยู่หรือไม่มีความชัดเจน เช่น รายชื่อที่ขึ้นทะเบียนผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำระดับ 1 
ขอให้ดำเนินการให้เกิดความชัดเจนโดยเร็วที่สุด และกิจกรรมของสมาคมฯ เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมีการจัด
ประชุมหรือถอดบทเรียนร่วมกัน เพ่ือแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นในอนาคต 

การจัดโครงการพิเศษ ประจำปี 2565 ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำกัด 
(มหาชน) จำนวน 3 โครงการ เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
นักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ขอให้ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผล และใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า
ที่สุด 

ขอให้ทุกฝ่าย ศึกษาพระราชกำหนดการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬา ให้ความสำคัญและเข้มงวดกับเรื่องนี้ 
นักกีฬาของสมาคมฯ ทุกคนต้องไม่มีการใช้สารต้องห้ามโดยเด็ดขาด 

ขอให้มีการพิจารณาเชิดชูเกียรตินักกีฬาและบุคลากรประจำปี และจัดทำ Hall of Frame เพ่ือรองรับศูนย์
กีฬาทางน้ำ (Aquatic Center) ในอนาคต 

ตามที่ ประธานฝ่ายกีฬาว่ายน้ำมาราธอน ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น และมีภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบมากขึ้น จึงไม่สามารถปฏิบัติงานสมาคมฯ ได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง ทางฝ่ายกีฬาว่ายน้ำมาราธอนต้อง
ดำเนินการเตรียมทีมนักกีฬาเพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันรายการ FINA World Championships และกีฬาเอเชียนเกมส์ 
จึงขอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายกีฬาว่ายน้ำมาราธอน โดยมี พลเอก เจริญ นพสุวรรณ เลขาธิการ  
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เป็นหัวหน้าคณะทำงานฯ  ในส่วนของฝ่ายกีฬาอื่น ขอให้สรุปผลการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์และกีฬาเอเชียนเกมส์ แล้วนำมารายงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ทุกครั้ง 

นอกจากนี้ ทาง FINA ได้ประสานงานมาอย่างไม่เป็นทางการ โดยเสนอให้ไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการ
แข่งขันรายการ FINA World Championships (25 m) แทนประเทศรัสเซีย ในปี 2022 
 
ปิดประชุม เวลา 11.30 น. 

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


