
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

เอกสารประกอบการประชุม 
คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ครั้งท่ี 2/2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ ่ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการสวสัดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ครั้งที่ 2/2563 

วันพฤหัสบดีที ่28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2563  

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
                          3.1  รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ    
ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที ่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 313  ชั้น 3 อาคาร 1  ปส. 

     
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

4.1 ความคืบหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 
2562 

4.2 ความคืบหน้าการเตรียมการจัดกีฬากระชับความสัมพันธ์ ปส. ประจำปี 
2562 

4.3 แนวทางการหารายได้ของกองทุนสวัสดิการ ปส. 
 
  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  ครั้งที่ 2/2563 

วันพฤหัสบดีที ่28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  

 
 
 

เริ่มประชุมเวลา................................................................ 
 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๑ :  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
 
................................................................ .............................................................................................................. 
..................................................................................... ............................................................ ............................. 

 
ระเบียบวาระการประชุมที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                              รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติครั้งที่ 
1/2563 วันพฤหัสบดทีี่ 8 พฤศจิกายน 2562 
มติที่ประชุม 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 3.1  รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที ่   8 
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 313  ชั้น 3 อาคาร 1  ปส. 

ที ่ รายละเอียดวาระ มติที่ประชุม ครั้งท่ี 1/2562 ผลการดำเนินการ 
วาระเพื่อพิจารณา 

3.1 การแต่งตั้งเหรัญญิก
กองทุนสวัสดิการ ปส. 

เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางผกานันท์  เมฆ
วิไล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ
การพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลัง 
เป็นเหรัญญิกกองทุนสวัสดิการ ปส. 
และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบ
ระเบียบที่เกีย่วข้องเพ่ือให้มีการแต่งตัง้
ผู้ช่วยเหรัญญิกเพ่ิมเติมอำนวยการ 
ระดับสูง ต่อไป 

อยู่ระหว่างการนำเสนอ
ประธานกรรมการลงนามฯ ใน
คำสั่งแต่งตัง้เหรัญญิก 

3.2 การขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
สวัสดิการ ปส. 

เห็นชอบให้แต่งตั้งนางนันต์ณภัสร์ กัล
ยาณเมธี นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบบัญชี
สวัสดิการ ปส. ประจำปี พ.ศ. 2562 

อยู่ระหว่างนำเสนอประธาน
กรรมการฯลงนามในคำสั่ง 
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ที ่ รายละเอียดวาระ มติที่ประชุม ครั้งท่ี 1/2562 ผลการดำเนินการ 
วาระเพื่อพิจารณา 

3.3 การเตรียมการจดัการ
แข่งขันกีฬา อว. เกมส์ 
ประจำปี 2562 
 

1.) ให้นักกีฬาและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสี
เหลือง 58 ปี และเสื้อกีฬาชุดเดิมของปีที่แล้ว 
2.) อนุมัติค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬา อว. ประจำปี  2562  จำนวน 
40,000 บาท จากเงนิกองทุนสวัสดิการ ปส.  
3.) อนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ยา 
อาหาร น้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น สำหรับ
การแข่งขันและวันฝึกซ้อม รวมทั้งสิ้นจำนวน 
40,000 บาท จากเงินกองทุนสวัสดิการ ปส. 

ได้ดำเนินการ
นำเสนอขออนุมัติ
งบประมาณสำหรับ
ดำเนินการตามมติที่
ประชุมฯดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว 

3.4 การเตรียมการจัดกีฬา
กระชับความสัมพันธ์ 
ปส. ประจำปี 2562 

1) กำหนดการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ 
ป ส .  ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 2  ใน วั น ศุ ก ร์ ที่                                 
13 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้มีจำนวน 4 
สี ประกอบด้วย สีม่วง  สีชมพู สีเขียว สีฟ้า  
2) อนุมัติค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เป็นเงินจำนวน 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากกองทุน
สวัสดิการ ปส. เพ่ือใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ 
ที่จำเป็น  
3) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำแบบฟอร์ม
เพ่ือแจ้งเวียนสำรวจความคิดเห็นของสมาชิก
เกี่ยวกับการจัดกจิกรรมเลี้ยงตอนเย็น ดังนี้ 
  - A (เฉพาะงานกลางวัน ) : กองทุน + ซุ้ม
อาหาร 
 - B (มีงานเลี้ยงช่วงเย็น)  : A + จ่ายเพ่ิมคนละ 
200 บาท 
4) มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ทุกคน ร่วมกัน
ดูแลภาพรวมของกิจกรรม และงบประมาณและ
การจัดหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ 
5) มอบหมายให้  สลก. ดูแลรับผิดชอบด้าน
อาหาร และเครื่องดื่ม 
6) มอบหมายให้ กพม. ดูแลรับผิดชอบดูแลการ
แข่งขันกีฬา และการแบ่งสายแบ่งสี  
7) มอบหมายให้  กอญ. ดูแลรับผิดชอบการ
ตกแต่งสถานที่  
8) มอบหมายให้ กยผ. ดูแลรับผิดชอบการจัด
กิจกรรม กีฬาฮาเฮ และการแสดงต่าง ๆ 
 

ได้ดำเนินการตาม
มติทีป่ระชุมฯ 
ดังกล่าวเรียบร้อย
แล้ว 
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ที ่ รายละเอียดวาระ มติที่ประชุม ครั้งท่ี 1/2562 ผลการ
ดำเนินการ 

วาระเพื่อพิจารณา 
3.5 การขออนุมัติจัดตั้งชมรม

มวยไทยเพ่ือข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ปส. 

เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ประสานกับประธานชมรมปรับแก้ไขสมาชิกให้
เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติว่า
ด้วยการจัดสวัสดิการฯ ก่อนนำเรียนขออนุญาต
ใช้พื้นที่ต่อ ลปส. ต่อไป 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
ประสานกับ
ประธานชมรม
มวยไทย 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

ความเห็นที่ประชมุ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
     
ระเบียบวาระการประชุมที่ 4 : เรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา 

วาระท่ี 4.1 การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562 

                 ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานผลการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา อว.เกมส์ ประจำปี 2562 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
.............................................................................................................................................................................. 
......................................................................................... ..................................................................................... 
............................................................................................................................................. ................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

วาระท่ี 4.2 การเตรียมการจัดกีฬากระชับความสัมพันธ์ ปส. ประจำปี 2562 

                 ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานผลการเตรียมจัดกีฬากระชับความสัมพันธ์ ปส. ประจำปี 2562 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
.............................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................... ......................................................... 
........................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................ .................................................................................................. 
............................................................................................................................................. ................................. 
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วาระท่ี 4.3 แนวทางการหารายได้ของกองทุนสวัสดิการ ปส. 

  เพ่ือให้กองทุนสวัสดิการ ปส. มีรายได้ไว้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ ปส. ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายในสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

มติที่ประชุม 
........................................................................................................................................ ...................................... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 5 : เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
 
...................................................................... ........................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................................ .................................. 
......................................................... ..................................................................................................................... 
 
เลิกประชุมเวลา.......................................และประชุมครั้งต่อไป..................................  



รายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 
ครั้งที่ 2/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 256๒  เวลา ๑๓.30 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร ๑ ปส. 

------------------------------------------ 
ผู้มาประชุม 

1. นางสุชิน อุดมสมพร   ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประธานกรรมการ 
     รักษาราชการแทน รองเลขาธิการ  

สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
2. นายธงชัย สุดประเสริฐ  ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและ   กรรมการ 

         มาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย 
3. นายพิสิฏฐ์ สุนทราภัย  นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 

    รกัษาราชการแทน ผู้อำนวยการ 
กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี  

4. นางผกานันท์ เมฆวิไล  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม 
5. นายฉัฐศักย์ ยิ่งธนทัต   ผู้แทนสมาชิกกองตรวจสอบ     กรรมการ 

ทางนิวเคลียร์และรังสี            
6. นางสาวธนาภรณ์ ศรีแก้ว ผู้แทนสมาชิกกองอนุญาตทางนิวเคลียร์   กรรมการ  

และรังสี  
           7. นางสาวกมลพร ภักดี   ผู้แทนสมาชิก      กรรมการ  
        กองยุทธศาสตร์และแผนงาน        

8. นางสาวกัลยา ช่างเครื่อง ผู้แทนสมาชิกกองพัฒนาระบบและ   กรรมการ 
     มาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย 

9. นายเอกพล นวพันธ์  ผู้แทนสมาชิกกลุ่มกฎหมาย             กรรมการ  
     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกลุ่มตรวจสอบภายใน 

๑0. นางสาวอำไพรวัลย์ วรรณชา ผู้แทนสมาชิกสำนักงานเลขานุการกรม  กรรมการ 
11. นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ รักษาราชการแทนเลขานุการกรม                      กรรมการ 

                          และเลขานุการ 
12. นายวีระชัย จันลุน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑3. นายปฏิภาณ ประเสริฐกุลศักดิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ               ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางเพ็ญนภา กัญชนะ    ผู้อำนวยการกองอนุญาต                กรรมการ ติดราชการ         

ทางนิวเคลียร์และรังสี 
2. นายอนิรุทธ์ ทรงจักรแก้ว    นิติกรชำนาญการพิเศษ       กรรมการ ติดราชการ 

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย 
 

 
/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา ๑๓.30 น. 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี 
 

   

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  
           นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์  รก. แทน ลสก. เลขานุการฯ รายงานว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ได้แจ้ง
เวียนรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕62 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 313 
อาคาร 1 ปส. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยมี ผกพม. และนางสาวกัลยา ช่างเครื่อง แก้ไขคำผิดเล็กน้อยซึ่ง  
ไม่มีผลต่อมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ ปส. ครั้งที่ 1/256๒ วันที่ 8 พฤศจิกายน 
2562  

 
ระเบียบวาระการประชุมที่ 3 : เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
วาระที่ 3.1  รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 1/2563 วันศุกร์ที ่   8 
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 313  ชั้น 3 อาคาร 1  ปส. 
 

ที ่ รายละเอียดวาระ มติที่ประชุม ครั้งท่ี 1/2562 ผลการดำเนินการ 
วาระเพื่อพิจารณา 

3.1 การแต่งตั้งเหรัญญิก
กองทุนสวัสดิการ ปส. 

เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางผกานันท์  เมฆ
วิไล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ
การพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานคลัง 
เป็นเหรัญญิกกองทุนสวัสดิการ ปส. 
และให้ฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเหรัญญิกเพ่ิมเติมอำนวยการ 
ระดับสูง ต่อไป 
 

ดำเนินการแล้ว ตามคำสั่ง 
1/2562 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
แต่งตั้งเหรัญญิกและผู้ช่วย
เหรัญญิกของคณะกรรมการ
สวัสดิการสำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 

3.2 การขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
สวัสดิการ ปส. 

เห็นชอบให้แต่งตั้งนางนันต์ณภัสร์      
กัลยาณเมธี นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่ม
ตรวจสอบภายใน เป็นผู้สอบบัญชี
สวัสดิการ ปส. ประจำปี พ.ศ. 2562 
 

ดำเนินการแล้ว ตามคำสั่ง 
2/2562 ลงวันที่ 22 
พฤศจิกายน 2562 เรื่อง
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ
สวัสดิการสำนักงานปรมาณู
เพ่ือสันติ 
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ที ่ รายละเอียดวาระ มติที่ประชุม ครั้งท่ี 1/2562 ผลการดำเนินการ 
วาระเพื่อพิจารณา 

3.3 การเตรียมการจัดการ
แข่งขันกีฬา อว. เกมส์ 
ประจำปี 2562 
 

1.) ให้นักกีฬาและผู้ เข้าร่วมกิจกรรมสวมเสื้อสี
เหลือง 58 ปี และเสื้อกีฬาชุดเดิมของปีที่แล้ว 
2.) อนุมัติค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกีฬา อว. ประจำปี  2562  จำนวน 
40,000 บาท จากเงินกองทุนสวัสดิการ ปส.  
3.) อนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา เวชภัณฑ์ยา 
อาหาร น้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น สำหรับ
การแข่งขันและวันฝึกซ้อม รวมทั้งสิ้นจำนวน 
40,000 บาท จากเงินกองทุนสวัสดิการ ปส. 

ลปส. อนุมัติ
ค่าใช้จ่ายแล้ว ตาม
มติที่ประชุมฯ 

3.4 การเตรียมการจัดกีฬา
กระชับความสัมพันธ์ 
ปส. ประจำปี 2562 

1) กำหนดการแข่งขันกีฬากระชับความสัมพันธ์ 
ป ส .  ป ร ะ จ ำ ปี  2 5 6 2  ใน วั น ศุ ก ร์ ที่                                 
13 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้มีจำนวน 4 
สี ประกอบด้วย สีม่วง  สีชมพู สีเขียว สีฟ้า  
2) อนุมัติค่าใช้จ่ายเบื้องต้น เป็นเงินจำนวน 
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากกองทุน
สวัสดิการ ปส. เพ่ือใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายใน
การตกแต่งสถานที่และค่าใช้จ่ายจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ 
ที่จำเป็น  
3) มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำแบบฟอร์ม
เพ่ือแจ้งเวียนสำรวจความคิดเห็นของสมาชิก
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเลี้ยงตอนเย็น ดังนี้ 
  - A (เฉพาะงานกลางวัน ) : กองทุน + ซุ้ม
อาหาร 
 - B (มีงานเลี้ยงช่วงเย็น)  : A + จ่ายเพ่ิมคนละ 
200 บาท 
4) มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ทุกคน ร่วมกัน
ดูแลภาพรวมของกิจกรรม และงบประมาณและ
การจัดหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ 
5) มอบหมายให้  สลก. ดูแลรับผิดชอบด้าน
อาหาร และเครื่องดื่ม 
6) มอบหมายให้ กพม. ดูแลรับผิดชอบดูแลการ
แข่งขันกีฬา และการแบ่งสายแบ่งสี  
7) มอบหมายให้  กอญ. ดูแลรับผิดชอบการ
ตกแต่งสถานที่  
8) มอบหมายให้ กยผ. ดูแลรับผิดชอบการจัด
กิจกรรม กีฬาฮาเฮ และการแสดงต่าง ๆ 
 

ผู้รับผิดชอบได้
ดำเนินการตามมติที่
ประชุมฯ ดังกล่าว
เรียบร้อยแล้ว และ
จะรายงานในวาระ
เพ่ือพิจารณา 
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ที ่ รายละเอียดวาระ มติที่ประชุม ครั้งท่ี 1/2562 ผลการ
ดำเนินการ 

วาระเพื่อพิจารณา 
3.5 การขออนุมัติจัดตั้งชมรม

มวยไทยเพ่ือข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ ปส. 

เห็นชอบ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
ประสานกับประธานชมรมปรับแก้ไขสมาชิกให้
เป็นไปตามระเบียบสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติว่า
ด้วยการจัดสวัสดิการฯ ก่อนนำเรียนขออนุญาต
ใช้พื้นที่ต่อ ลปส. ต่อไป 

ลปส. อนุมัติให้ใช้
สถานที่แล้ว อยู่
ระหว่างการแจ้ง
ประธานชมรม
เพ่ือทราบ 

                    มติที่ประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4   เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
วาระท่ี 4.1 การเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562 
                         นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ รก. แทน ลสก. เลขานุการฯ รายงานผลการเตรียมการ
จัดการแข่งขันกีฬา อว.เกมส์ ประจำปี 2562 ดังนี้ 
               1.  กำหนดวันและสถานที่จัดการแข่งขันกีฬา อว. เกมส์ ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 
2562 ณ สนามกีฬาเทคโนธานี คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยเรียนเชิญท่าน รมว. อว. ให้
เกียรติเป็นประธาน  
              2. ขอให้นักกีฬาไปเข้าร่วมงานในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  เวลารถออกจาก ปส. 06.30 น. 
(กอก.) 
              3. ชนิดกีฬา/กิจกรรม/เกมมหาสนุก ที่จัดการแข่งขันและการแสดง 

ที ่
ชนิดกีฬา/

กิจกรรม/เกมมหา
สนุก 

วันที่จัดการ
แข่งขัน 

ประเภท 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ สถานที ่

1. ฟุตบอล 7 คน 20 ธ.ค. 2562 - พว./วว. เทคโนธานี 
2. เปตอง 20 ธ.ค. 2562 ช. เดี่ยว ช. คู่ ญ. เดี่ยว ญ. 

คู่ ผสม 3 คน 
วว. เทคโนธานี 

3. ปิงปอง 20 ธ.ค. 2562 ช. เดี่ยว ช. คู่ ญ. เดี่ยว ญ. 
คู่ คู่ผสม 

มว./กรรมการกลาง เทคโนธานี 

4. ตะกร้อ 20 ธ.ค. 2562 ช. 3 คน สทน. /กรรมการกลาง เทคโนธานี 
5. แบดมินตัน 11 ธ.ค. 2562 ช. เดี่ยว ช. คู่ ญ. เดี่ยว ญ. 

คู่ คู่ผสม 
วศ./สปอว./สนช. วศ. 

6. แชร์บอล 12 ธ.ค. 2562 ญ. 7 คน วศ./สปอว./ปส./
พว. 

วศ. 

7. วอลเลย์บอล 16 -  17 ธ.ค. 
2562 

ช. 6 คน ญ 6 คน วศ./สปอว./ปส. วศ. 

8. หมากรุกไทย 20 ธ.ค. 2562 3 คน มว. เทคโนธานี 
9. กอล์ฟ ยังไม่กำหนด ผสม 3 – 5 คน อนุโลมให้ผู้

เกษียณ หรือผู้อาวุโสเข้าร่วม
การแข่งขัน 

พว./สป.อว. ยังไม่กำหนด 
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ที ่
ชนิดกีฬา/

กิจกรรม/เกมมหา
สนุก 

วันที่จัดการ
แข่งขัน 

ประเภท 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ สถานที ่

10. ปาเป้า 20 ธ.ค. 2562 - วว./มว. เทคโนธานี 
11. เกมมหาสนุก   สป. อว./กรรมการ

กลาง 
เทคโนธานี 

1) ปิดตาตีปี๊ป 20 ธ.ค. 2562 1 คน 
2) ชักเย่อ 20 ธ.ค. 2562 10 คน (ช. 5/ญ. 5 คน)  
3) วิ่งผลัดกระสอบ 20 ธ.ค. 2562 8 คน (ช. 4/ญ. 4 คน)  
4) เตะบอลเข้า 
โกเล็ก 

20 ธ.ค. 2562 5 คน (ผู้บริหาร) 

12. การแสดงเชียร์ 
ลีดเดอร์ (ช่วงเช้า) 

20 ธ.ค. 2562 **ได้รับเงินสนับสนุน 
3,000 บาท 

สป. อว./กรรมการ
กลาง 

เทคโนธานี 

13. การแสดงบนเวทีใน
งานเลี้ยงสังสรรค์ – 
พิธีปิด (ช่วงเย็น) 

20 ธ.ค. 2562  พว.  เทคโนธานี 

            4. สป.อว. และ ปส. มีหน้าที่ร่วมกันรับผิดชอบดูแล การจัดแถวนักกีฬา ผู้เข้าร่วม และพิธีกร ช่วงเช้า 
(กยผ. รับผิดชอบ) 
            5. สป.อว. จะจัดให้มีอาหารว่างสำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในช่วงเช้าของวันที่จัดให้มีการแข่งขันกีฬา 
อว. เกมส์ ประจำปี 2562 (วันที่ 20 ธันวาคม 2562) 
           6. สป.อว. จะจัดน้ำดื่มตลอดการแข่งขัน รวมทั้งการแข่งขันก่อนวันงาน 
           7. การจัดเลี้ยงช่วงเที่ยงของวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ให้หน่วยงานรับผิดชอบเอง โดยสามารถจัดซุ้ม
อาหารได้ แต่ห้ามทำการออกร้านซื้อขาย ทั้งนี้ ให้งดใช้พลาสติกในการบรรจุภัณฑ์  (กตส. รับผิดชอบ) 
           8. กรรมการกลางผู้แทน ปส. ได้แก่ นายชัยณรงค์ แสงเชื้อพ่อ และนายอำนาจ นุกูลธรรม ให้ไป
ปฏิบัติงาน ณ จุดอำนวยการ ในช่วงที่ 1 เวลา  08.00 - 11.00 น. (กอญ. กพม. รับผิดชอบ) 
          9. กำหนดให้ส่งรายชื่อนักกีฬาประเภทต่างๆ ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ตามแบบฟอร์มแต่
ละประเภท (สลก. รับผิดชอบ) 
          10. กำหนดวันจัดแข่งขันก่อนวันงาน (นอกสนาม) ดังนี้ 

   10.1 กอล์ฟ จัดการแข่งขันในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ออกรอบเวลา 12.00 น. ณ สนามกอล์ฟ
นอร์ธเทิร์นรังสิต โดยมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักกีฬาที่ต้องเตรียมเอง ได้แก่ ค่ากรีนฟรี เป็นเงิน 700 บาท และค่า
เคดดี้ เป็นเงิน 350 บาท (ปส. ไม่ส่ง)  

   10.2 แบดมินตันทุกประเภท จัดการแข่งขันในวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬา ชั้น 2 วศ. 
   10.3 แชร์บอลหญิง จัดการแข่งขันในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬา ชั้น 2 วศ. 
   10.4 วอลเลย์บอลชาย จัดการแข่งขันในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬา ชั้น 2 วศ. 
   10.5 วอลเลย์บอลหญิง จัดการแข่งขันในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ สนามกีฬา ชั้น 2 วศ. 

         11. แนวปฏิบัติการเข้าสนามกีฬา ชั้น 2 วศ. ต้องสวมรองเท้ากีฬาเข้าพ้ืนที่เท่านั้น รวมทั้งห้ามนำ
อาหารเข้าไปรับประทานเด็ดขาด 
        12. ห้ามนำนักกีฬาจากหน่วยงานอื่นมาร่วมแข่งขันในทีม 
        13. สีเสื้อของนักกีฬาและผู้เข้าร่วม ให้เป็นไปตามแต่ละหน่วยงานตามเดิมที่มีอยู่ หากจะดำเนินการ
จัดทำขึ้นใหม ่ขอความร่วมมือให้จัดทำสีเสื้อ ดังนี้ สีส้ม สีเขียว หรือสีม่วง (ปส. ใส่เสื้อเหลืองอาเซียนตอม) 
        14. ยาสามัญ (กพร.)  
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        15. อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์เชียร์ ธง ถังน้ำ (สลก. กฝป.)  
        16. ดูแลนักกีฬา และ เช็คชื่อ (สลก.)  
        17. สรุปจำนวนนักกีฬา อว. 
 - ฟุตบอล  จำนวน 15 คน  - วอลเลย์บอลชาย  จำนวน 11 คน 
 - ตะกร้อ  จำนวน 5 คน  - วอลเลย์บอลหญิง  จำนวน 9 คน 
 - แชร์บอล จำนวน  11 คน  - หมากรุก   จำนวน 4 คน 
 - แบดมินตัน  จำนวน  8 คน  - ปาเป้า   จำนวน 5 คน 
 - ปิงปอง  จำนวน  9 คน   - เปตอง   จำนวน 8 คน 
 โดยมีจำนวนกองเชียร์ รวม 120คน 
 ทั้งนี้วันนี้ (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. ได้มีการจัดประชุมเตรียมความ
พร้อมกับผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา อว. และกองเชียร์ ผลสรุปเห็นตรงกันว่า เพ่ือเป็นการสนับสนุนและสร้างขวัญ
กำลังใจให้กับนักกีฬา และกองเชียร์ จึงเห็นควรจัดทำเสื้อให้ทีมนักกีฬาและกองเชียร์ โดยประมาณค่าใช้จ่าย
เสื้อจำนวน 200 ตัว ราคาตัวละ 150 บาท รวมเป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ มี
ผู้สนับสนุนผ่านกองทุนฯ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) และสวัสดิการ ปส. จะดำเนินการออก
ใบเสร็จตามระเบียบ และเห็นควรขออนุมัติจากกองทุนสวัสดิการเพ่ิมเติมอีก จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) 

 มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดทำเสื้อ  เป็นเงินจำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท 
(รวมเงินจากผู้ให้การสนับสนุนแล้ว) 

วาระท่ี 4.2 การเตรียมการจัดกีฬากระชับความสัมพันธ์ ปส. ประจำปี 2562 
                 นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์  รก. แทน ลสก. เลขานุการฯ ขอให้ผู้แทนหน่วยงานรายงานผล
การเตรียมจดักีฬากระชับความสัมพันธ์ ปส. ประจำปี 2562 ตามมติทีป่ระชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ สรุปดังนี้ 
  ๑. ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานผลการดำเนินการสำรวจเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงในตอนกลางคืน                 
ผลการสำรวจปรากฏว่า สมาชิกส่วนใหญ่เห็นควรให้จัดกิจกรรมในเวลากลางวัน จำนวน 179 คน และเห็นควรให้จัด
กิจกรรมในเวลากลางคืน จำนวน 79 คน 
  ๒. สลก. รายงานความคืบหน้าแนวทางจัดอาหารกลางวัน โดยจะเบิกจากกองทุนสวัสดิการ  
  ๓. กพม. รายงานความคืบหน้าแข่งขันกีฬา และการแบ่งสายแบ่งสี  
  ๔. กอญ. รายงานความคืบหน้าการตกแต่งสถานที่  
  ๕. กยผ. รายงานความคืบหน้าการจัดกิจกรรม กีฬาฮาเฮ และการแสดงต่าง ๆ 

  และที่ประชุมฯ ได้มีการอภิปรายอย่างกว้างในการเตรียมการด้านต่าง ๆ ได้ผลสรุปดังนี้ 
  ๑. อาหารกลางวัน ส่วนที่จะเบิกจากกองทุนสวัสดิการ ปส. ได้แก่ ข้าวสวย พะโล้หมู หรือไก่ 
     โดยมีซุ้มอาหารกลางวันจากกอง ดังนี้  
   1) กอญ. ก๋วยจั๊บ  
   2) กพม. ขนมจีน แกงเขียวหวานไก่   
   3) สลก. ขนมหวาน และผลไม้ 
   4) กยผ. ข้าวเหนียวหมูฝอย และไอศกรีม จำนวน 2 ถัง 
  ๓. การแข่งขันกีฬา และการแบ่งสายแบ่งสี   
  ๔. การตกแต่งสถานที่ จะรวมถึงกิมมิกพิธีเปิด ซึ่ง กอญ. วางแผนจะให้ประธานโปรยวัสดุที่ห่อ
ฉลากรางวัลไว้ภายใน เพ่ือเป็นการดึงคนมาเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพิธีเปิดมากขึ้น 
 
 



 
     -7- 
  ๕. การจัดกิจกรรม กีฬาฮาเฮ และการแสดงต่าง ๆ กิจกรรม โดยสรุปดังนี้ 
  ช่วงเช้า - พิธีเปิดโดย ลปส.  
   - นำอบอุ่นร่างกายโดยผู้แทนสี 
   - กีฬาผู้บริหาร  
   - กีฬาฮาเฮ ประมาณ ๓ – ๕ เกมส์ อาทิเช่น แตะบอลเข้าประตู  
   - แข่งขันกองเชียร์ เชียร์ลีดเดอร์ 
   - แข่งขันกีฬาหลักรอบชิง ได้แก่ วอลเลย์บอล แชร์บอล และฟุตซอล 
  ช่วงบ่าย - กิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ ประกวดการแสดง  
   - มอบรางวัล ประกอบด้วย รางวัลการแข่งขันกีฬา และรางวัลการแสดง/กองเชียร์ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้ 

๑. ให้มีการจัดกิจกรรมในเวลากลางวัน 
๒. เห็นชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
      ๑) ค่าอาหารกลางวัน เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท 
      ๒) ค่ารางวัลการแข่งขันกีฬา และรางวัลการแสดง/กองเชียร์ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท 
      ๓) ค่าสำรองสำหรับการจัดกิจกรรมหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
วาระท่ี 4.3 แนวทางการหารายได้ของกองทุนสวัสดิการ ปส. 

  นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์  รก. แทน ลสก. เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้กองทุน
สวัสดิการ ปส. มีรายได้ไว้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของระเบียบ ปส. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน
สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 ในเบื้องต้นคาดว่า จากการจัด
แข่งขันกีฬา ปส. ในปีนี้ อาจจะได้รับการสนับสนุนจากเงินเหลือของแต่ละสีและเงินจากการจัดกิจกรรมหา
รายได้ในช่วงบ่ายของการแข่งขันกีฬาสี ปส. อาจจะได้รับการสนับสนุนจากเงินเหลือจ่ายของแต่ละสี 

     มติทีป่ระชุม รับทราบ และเห็นควรให้นำเรื่องหาแนวทางการหารายได้เพ่ิมเติมเข้าหารือ
ในการประชุมครั้งต่อไป พร้อมระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ   

  ฝ่ายเลขานุการฯ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่าได้มีหนังสือนางพเยาว์ อวนศรี ลงวันที่ 27 
พฤศจิกายน 2562 แจ้งความประสงค์ขอเข้ามาขายผลไม้ในบริเวณโรงอาหารสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี โดยยินดีชำระค่าบำรุงสถานที่ล่วงหน้า 3 เดือน 
จำนวนเงิน 2,250 บาท  

  คณะกรรมการฯ ได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางจึงมีมติให้ นางพเยาว์ อวนศรี  เข้ามาขาย
ผลไม้ในบริเวณโรงอาหารสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี 
โดยชำระค่าบำรุงสถานที่ล่วงหน้า 3 เดือน จำนวนเงิน 2,250 บาท แต่หากไม่สามารถขายต่อครบตาม
ข้อตกลงให้หักค่าเสียหายที่เกิดข้ึนจากค่าบำรุงสถานที่ล่วงหน้า ๓ เดือนดังกล่าว และให้คืนส่วนที่เหลือได้ 

  อย่างไรก็ตามร้านอาหารสวัสดิการ ปส. บริเวณโรงอาหาร จำนวน 4 ร้าน จะครบกำหนด     
2 ปี ตามที่ได้รับอนุมัติในข้อตกลงคือวันที่ 8 เมษายน 2563 ดังนั้นเพ่ือให้ร้านอาหารสวัสดิการ มีระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดพร้อมกันจึงเห็นควรกำหนดให้มีระยะเวลาสิ้นสุดพร้อมกันทุกร้าน 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้ นางพเยาว์ อวนศรี เข้ามาขายผลไม้ในบริเวณโรงอาหารสำนักงาน
ปรมาณูเพ่ือสันติ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2563  



 

 

เลิกประชุมเวลา  1๕.30 น. 

 
 

     นายวีระชัย จันลุน 
                       ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

           นางสาวกรรณิกา มณีวรรณ์ 
            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


