
 
 
 
 
 
 

ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 

วาดวย  ศูนยพฒันากฬีากองทัพบก  

พ.ศ.๒๕๕๓ 

…………………………… 

 เพื่อใหการบริหารจัดการ และการดําเนินงานในการจัดการพัฒนาการกีฬาภายใน
หนวยทหารของกองทัพบก และการจัดสวัสดิการในเร่ืองศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเปนแบบอยางอันเดียวกัน โดยดําเนินการใหสอดคลองกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย การจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ อาศัยอํานาจตามความในขอ 
๘(๔), ๒๐, ๒๑, ๒๔, ๒๖, ๓๑, ๓๘ แหงระเบียบกองทัพบก วาดวย การจัดสวัสดิการภายใน
กองทัพบก พ.ศ.๒๕๔๘ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา    “ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก วาดวย  
ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๓” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับกับการดําเนินการของศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก ท้ังท่ี
มีอยูในปจจุบันและท่ีจัดต้ังข้ึนใหมในอนาคต ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
   “ขาราชการ”  หมายความวา  ขาราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑    
  “ครอบครัว” หมายความวา คูสมรส และบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของสมาชิก 
  “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการอํานวยการ ศูนยพัฒนากีฬา
กองทัพบก 
  “คณะเจาหนาท่ีบริหาร”  หมายความวา  คณะเจาหนาท่ีบริหารศูนยพัฒนา
กีฬากองทัพบก   
 
  “ผูอํานวยการ” หมายความวา   ผูอํานวยการศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก   

( สําเนา ) 
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  “เจาหนาท่ี”  หมายความวา  บุคคลท่ีไดรับการวาจาง  หรือแตงต้ังใหปฏิบัติ
หนาท่ีในศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก 
 ขอ ๔  ให  เจากรมสวัสดิการทหารบก/กรรมการ/ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
สวัสดิการกองทัพบก  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้  

 
หมวด  ๑ 

ศูนยพัฒนากฬีากองทัพบก และคณะกรรมการอํานวยการศูนยพัฒนากฬีากองทัพบก 

 ขอ ๕ ใหจัดต้ังศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก   ใชคํายอวา  “ ศพก.ทบ.” อันเปนสวน
หนึ่งของการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการข้ึนภายในกองทัพบก มีวัตถุประสงคเพื่อ 
  ๕.๑ สงเสริมการกีฬา เสริมสรางสุขภาพอนามัยใหแกกําลังพลกองทัพบก
และครอบครัว อํานวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติราชการ อันมีผลเปนการเสริมสรางขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติราชการ  
  ๕.๒  สงเสริมการกีฬาใหแกขาราชการของสวนราชการอ่ืนนอกสังกัด
กองทัพบก องคกร และรัฐวิสาหกิจของรัฐ รวมท้ังครอบครัวตามความเหมาะสม 
  ๕.๓ เพื่อสนับสนุนการกีฬาของชาติ  ตามนโยบายของรัฐบาล 
  การดําเนินกิจการ หรือการจัดต้ังศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก ตามวรรค
หนึ่ง ข้ึนเพิ่มเติม ใหจัดทําเปนคําส่ังโดยใชช่ือวา “ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก ช่ือสถานท่ีตั้งหรือ       
ช่ือสนาม” และใชคํายอวา “ศพก.ทบ.(ช่ือสถานท่ีตั้งหรือช่ือสนาม)” สวนศูนยพัฒนากีฬากองทัพบกท่ี
จัดต้ังกอนระเบียบนี้ประกาศใช ตามบัญชีรายช่ือ และคํายอพรอมสถานท่ีตั้งตาม ผนวก ก ทายระเบียบ
นี้ ใหถือวาเปน ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก ตามระเบียบนี้ดวยโดยใหใชช่ือ และคํายอ ตามท่ีระบุไวใน
ผนวกดังกลาว 
 ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะกรรมการอํานวยการศูนย
พัฒนากีฬากองทัพบก” เพื่อกําหนดนโยบายในการบริหารศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก มีผูบัญชาการ
ทหารบก เปนประธานกรรมการ โดยมีผูรวมเปนกรรมการในตําแหนงตาง ๆ ตาม ผนวก ข  ท่ีแนบทาย
ระเบียบนี้ 
 ขอ ๗ คณะกรรมการ  ตามขอ ๖  มีอํานาจและหนาท่ี  ดังนี้ 
    ๗.๑    กําหนดแนวทาง  แผนงาน  โครงการ  ตามนโยบาย  ของ
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก  ตลอดจนควบคุมบังคับบัญชา  อํานวยการ  กํากับดูแล ใหการ
ดําเนินงานและบริหารงานของ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก  เปนไปตามวัตถุประสงค   
     ๗.๒  พิจารณาอนุมัติ   ใหใชระเบียบปฏิบัติของ  ศ ูนย พ ัฒนาก ีฬา
กองทัพบก ตามท่ี คณะเจาหนาท่ีบริหาร เสนอ 
     ๗.๓  พิจารณาใหความเห็นชอบเกีย่วกับโครงสรางการจัด อัตราเจาหนาท่ี 
และคาตอบแทนเจาหนาท่ี  ของศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก ตามขอเสนอของ คณะเจาหนาท่ีบริหาร   
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     ๗.๔  พิจารณาใหความเห็นชอบขอเสนอ ของคณะเจาหนาท่ีบริหาร  
ในการจัดทํางบประมาณรายรับ  รายจาย  ประจําป    ตลอดจนการเสนอของบประมาณเพ่ิมเติม  
      ๗.๕  พิจารณาผลการดําเนินงาน และงบการเงินของ ศูนยพัฒนากีฬา
กองทัพบก   ทุกวงรอบหกเดือน  
  ๗.๖  แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการท่ีปรึกษา ตามความเหมาะสม 
  ๗.๗  แตงตั้งบุคคล กลุมบุคคล หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือรับผิดชอบ 
ตามท่ี คณะกรรมการ มอบหมาย 
   ๗.๘  กําหนดระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของ คณะกรรมการ เพื่อ
ปฏิบัติใหสอดคลองกับระเบียบนี้ 

  
หมวด  ๒ 

วาดวยการประชุม 

 ขอ ๘ ให คณะกรรมการ จัดใหมีการประชุมสองเดือนตอคร้ังหรือตามความจําเปน
ตามท่ีประธานกรรมการเหน็สมควร   
 ขอ ๙ การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของกรรมการท้ังหมด จึงถือวาครบองคประชุม 
  การประชุมตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมสามารถเขารวม
ประชุมได  ให รองประธานกรรมการ หรือกรรมการอาวุโสคนใดคนหน่ึง  หรือกรรมการท่ีไดรับ
มอบหมายจากประธานกรรมการ  ทําหนาท่ีประธานการประชุม  และใหรายงานการประชุมให
ประธานกรรมการทราบโดยเร็ว 
 ขอ ๑๐ มติของคณะกรรมการใหถือคะแนนเสียงขางมากของ คณะกรรมการ 
ท่ีเขารวมประชุม โดยกรรมการคนหน่ึง ใหมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในการประชุมเปนผูช้ีขาด และถือเปนขอยุติ 
 ขอ ๑๑ กรรมการที่ปรึกษา มีสิทธิเขารวมประชุมในที่ประชุมของคณะกรรมการ 
แตไมมีสิทธิลงคะแนน 
  กรรมการที่ปรึกษา   มีสิทธิใชบริการและส่ิงอํานวยความสะดวกของ 
ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก  ไดตามท่ี ประธานกรรมการ  กําหนด 
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หมวด  ๓ 

คณะเจาหนาท่ีบริหารศูนยพฒันากฬีากองทัพบก   

 ขอ ๑๒ ใหมีคณะเจาหนาท่ีข้ึนคณะหนึ่ง เรียกวา “คณะเจาหนาท่ีบริหารศนูยพฒันา
กีฬากองทัพบก” ประกอบดวย  ผูอํานวยการ หนึ่งคน  รองผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการ ตําแหนง
ละไมเกิน สองคน เพื่อดําเนนิการและบริหารงานศูนยพฒันากฬีากองทัพบก  
   ขอ ๑๓ การแตงต้ังหรือการเปล่ียนแปลงคณะเจาหนาท่ีบริหาร  เปนอํานาจของ 
ประธานกรรมการ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก   
 ขอ ๑๔ ผูอํานวยการ  มีอํานาจและหนาท่ี  ดังนี้ 
  ๑๔.๑ ปกครอง บังคับบัญชา คณะเจาหนาท่ีบริหาร  และเจาหนาท่ีของ 
ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก   
  ๑๔.๒ พิจารณาจาง  เลิกจาง  ยาย  เลื่อน  หรือลดเงินคาตอบแทน
เจาหนาท่ี เวนแตเจาหนาท่ีท่ีไดรับการบรรจุตามอัตราของกองทัพบก ใหเปนไปตามขอบังคับ  และ
ระเบียบของทางราชการ  โดยเสนอใหผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ีผูนั้นดําเนินการตอไป 
 ขอ ๑๕ คณะเจาหนาท่ีบริหาร ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก มีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
     ๑๕.๑ บริหารงานและดําเนินงาน  ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก ใหเปนไป
ตามนโยบายของคณะกรรมการ  
   ๑๕.๒ จัดทําระเบียบปฏิบัติในการใชบริการ และใชส่ิงอํานวยความ
สะดวก  ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก โดยผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ   
    ๑๕.๓   กําหนดอัตราคาบริการและส่ิงอํานวยความสะดวก ภายใน ศูนย
พัฒนากีฬากองทัพบก โดยผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ   
    ๑๕.๔  กําหนดอัตราเจาหนาท่ี อัตราคาตอบแทนเจาหนาท่ี รวมถึงเพิ่มหรือ
ลดเงินคาตอบแทนเจาหนา ท่ีของ  ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก  โดยผานความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ    
    ๑๕.๕  ออกคําส่ังการจาง/เลิกจาง แตงต้ังบุคคลหรือกลุมบุคคล เปน
เจาหนาท่ีหรือพนจากการเปนเจาหนาท่ี    
    ๑๕.๖  กําหนดระเบียบปฏิบัติ โดยกําหนดหนาท่ี การดําเนนิงาน  เกีย่วกบั
การเงิน  การบัญชี การพัสดุ หรือการอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนของ  ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก   
    ๑๕.๗   ยาย  เล่ือน  ปลด  ลดตําแหนง   หรือกําหนดหนาท่ีของเจาหนาท่ี   
    ๑๕.๘  เสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เกี่ยวกับกิจการ ศูนยพัฒนากีฬา
กองทัพบก  ในความรับผิดชอบตอ คณะกรรมการ  
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   ๑๕.๙ พิจารณาอนุมัติการเปนสมาชิกและพนจากสมาชิกภาพของศูนย
พัฒนากีฬากองทัพบก     
  ๑๕.๑๐ พิจารณาจํากัดจํานวน และสิทธิในการใชบริการ ศูนยพัฒนากีฬา
กองทัพบก ของสมาชิก ไดตามความจําเปน 
   ๑๕.๑๑ กําหนดระเบียบปลีกยอยเพื่อปฏิบัติใหสอดคลองกับระเบียบนี้ 
  

หมวด  ๔ 

วาดวยสมาชิก  

 ขอ  ๑๖ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก  มีสมาชิก  ๓  ประเภท ดังนี้ 
  ๑๖.๑ สมาชิกสามัญ  ไดแก  ขาราชการ  และลูกจางประจํา  สังกัด 
กองทัพบก ท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกและไดรับการข้ึนทะเบียนสมาชิกแลว 
  ๑๖.๒ สมาชิกวิสามัญ ไดแก อาสาสมัครทหารพราน นักเรียนทหาร 
ทหารกองประจําการ พนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว สังกัด กองทัพบก  ท่ีสมัครเขาเปนสมาชิก
และไดรับการข้ึนทะเบียนสมาชิกแลว และจะพนสภาพเม่ือพนจากการปฏิบัติงานในกองทัพบก   
  ๑๖.๓ สมาชิกสมทบ ไดแก  
   ๑๖.๓.๑ ครอบครัวของสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญ 
ยกเวน ครอบครัวของทหารกองประจําการ ท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกและไดรับการข้ึนทะเบียนสมาชิก 
   ๑๖.๓.๒  สมาชิกสามัญ ท่ีพนจากการปฏิบัติงานในกองทัพบก
แลว และครอบครัว ท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกและไดรับการข้ึนทะเบียนสมาชิก 
   ๑๖.๓.๓  ขาราชการ และลูกจางประจํา สังกัด กองทัพบก ท่ีไม
เคยสมัครเขาเปนสมาชิก และพนจากการปฏิบัติงานในกองทัพบกแลว โดยมิใชเหตุจากการถูกใหออก 
หรือไลออก ท่ีสมัครเขาเปนสมาชิกและไดรับการข้ึนทะเบียนสมาชิก 
 ขอ  ๑๗ วิธีการสมัครเปนสมาชิกใหเปนไปตามท่ี คณะเจาหนาท่ีบริหาร กําหนด   
 ขอ ๑๘  สมาชิก สามารถใชบริการศูนยพัฒนากีฬากองทัพบกทุกแหง  ในอัตรา
เดียวกันกับสมาชิกท่ีข้ึนทะเบียนสมาชิก ณ  ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบกแหงนั้น ๆ  โดยการแสดง
บัตรประจําตัวสมาชิกของ  ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบกท่ีตนเปนสมาชิก และปฏิบัติตามท่ีศูนยพัฒนา
กีฬากองทัพบกแหงนั้น ๆ กําหนด 
 ขอ ๑๙  การเก็บเงินคาบํารุงรายปหรือคาบํารุงอ่ืน ๆ การพนสมาชิกภาพ และการ
ขอคืนสมาชิกภาพ  ใหเปนไปตามท่ี ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ  
 ขอ ๒๐ สมาชิกจะใชบริการกิจกรรมใด ๆ  รวมท้ังส่ิงอํานวยความสะดวกของศูนย
พัฒนากีฬากองทัพบกได ภายใตกรอบของระเบียบ ประกาศ  คําช้ีแจง  ตามท่ีศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก  
กําหนด    
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 ขอ ๒๑ สมาชิกมีสิทธินําบุคคลอ่ืนท่ีสมาชิกรับรองเขาใชบริการศูนยพัฒนากีฬา
กองทัพบก ไดเปนคร้ังคราว โดยตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก  กําหนด 
 ขอ ๒๒ สมาชิกผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบ  ประกาศ  คําช้ีแจง  ท่ี ศูนยพัฒนากีฬา
กองทัพบก กําหนดไว เปนเหตุใหเกิดความเส่ือมเสียตอช่ือเสียงของกองทัพบก หรือ ศูนยพัฒนากีฬา
กองทัพบก  ผูอํานวยการ จะใหสมาชิกผูนั้นพนจากสมาชิกภาพไดทันที  หรือระงับการใชสิทธิเปนการ
ช่ัวคราวก็ได 
 ขอ ๒๓ สมาชิกท่ีคางชําระเงินคาบํารุงรายปหรือคาบํารุงอ่ืน ๆ  ไมสามารถใชสิทธิ
การเปนสมาชิกของศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก จนกวาจะดําเนินการตามท่ีระเบียบกําหนด 
 ขอ ๒๔ สมาชิก และขาราชการสังกัดกระทรวงกลาโหม และบุคคลท่ีใหการ
สนับสนุนการจัดต้ัง หรือการดําเนินงานของ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก จะขาดจากการเปนสมาชิก
ภาพ หรือขาดสิทธิในการใชบริการ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก  ในกรณีดังตอไปนี้ 
  ๒๔.๑ ตาย 
  ๒๔.๒ ลาออก 
   ๒๔.๓ โดยมติของคณะกรรมการอํานวยการ หรือ คณะเจาหนาท่ีบริหาร   
   ๒๔.๔ เปนบุคคลลมละลาย 
   ๒๔.๕ คางชําระคาบํารุงรายปเกิน  ๖  เดือน 
   ๒๔.๖ มีคําพิพากษาถึงท่ีสุดของศาลใหรับโทษจําคุก เวนแตความผิดลหุ
โทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 ขอ ๒๕  ในกรณีท่ีสมาชิกพนสภาพตามขอ ๒๔ การขอใชสิทธิเปนสมาชิกทดแทน
ไมวากรณีใด ๆ  ไมอาจจะกระทําได  และครอบครัว  ตองพนสมาชิกภาพท่ีเปนอยูดวย 
 ขอ ๒๖  สิทธิและหนาที่อื่น ๆ ของสมาชิกแตละประเภท ใหเปนไปตามที่ศูนย
พัฒนากีฬากองทัพบก กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ  
 

หมวด  ๕ 

การรับรองและการใชศูนยพฒันากฬีากองทัพบก เปนกรณีพิเศษ 
 

 ขอ ๒๗ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก อาจจัดใหมีการบริการ และใหใชเคร่ืองอํานวย
ความสะดวกของ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก แกบุคคลท่ีมิไดเปนสมาชิก ดังนี้ 
  ๒๗.๑ ในกรณีสนองนโยบายรัฐบาล  ตามแผนงานและโครงการกีฬา 
  ๒๗.๒ ในกรณีท่ีบุคคล  คณะบุคคล  สวนราชการ  หรือหนวยงานของ
รัฐอ่ืนใด ท่ีคณะเจาหนาท่ีบริหารพิจารณาแลวอนุญาตใหมีการตอนรับเปนกรณีพิเศษ 
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  ๒๗.๓ ขาราชการสังกัด กระทรวงกลาโหม และบุคคลที่ใหการสนับสนุน
การจัดต้ัง หรือการดําเนินงานของ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก ใหสามารถใชบริการ ศูนยพัฒนากีฬา
กองทัพบก ท่ีตนเกี่ยวของได ตามที่ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก กําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการ 
  

หมวด  ๖ 

การเงิน การบัญชี และการพสัดุ ของกองทุนสวัสดิการ ศูนยพัฒนากฬีากองทัพบก   
 

 ขอ ๒๘ ใหมีกองทุนสวัสดิการศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก ของแตละศูนยพฒันากฬีา
กองทัพบก  เพ่ือใชในการดําเนินการและบริหารงาน ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก   
  กองทุนสวัสดิการศูนยพัฒนากฬีากองทัพบก อาจมีรายไดดังนี้ 
  ๒๘.๑ เงินรายรับท่ีไดรับจากการใชบริการและใชส่ิงอํานวยความ
สะดวกของ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก    
  ๒๘.๒ เงินรายไดจากการดําเนินการและบริหารงานโดย คณะเจาหนาท่ี
บริหาร   
  ๒๘.๓ เงินรายไดอ่ืน 
 ขอ ๒๙ การเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุ ตลอดจนการดําเนินการ 
เกี่ยวกับเงินกองทุนสวัสดิการศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก ใหเปนไปตามระเบียบท่ี คณะกรรมการ 
กําหนด   
  

หมวด  ๗ 

บทเบ็ดเสร็จ 

 ขอ ๓๐ การดําเนินการจัดสวัสดิการของศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก   นอกจาก
ท่ีกลาวขางตนใหเปนไปตามระเบียบ กองทัพบก วาดวยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก  พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ขอ ๓๑ คณะกรรมการ อาจแตงตั ้งคณะอนุกรรมการเพื ่อประเมินผลการจัด
สวัสดิการ การดําเนินการและการบริหารศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก แลวรายงานตอคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก  ภายใน  ๙๐  วัน  นับแตวันปดบัญชี 
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หมวด  ๘ 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ ๓๒  ให คณะกรรมการ  กําหนด ระเบียบคณะกรรมการอํานวยการ ศูนยพฒันา
กีฬากองทพับก วาดวย กองทุนสวัสดิการศูนยพัฒนากฬีากองทัพบก ตามขอ ๒๙ ใหแลวเสร็จภายใน 
๖๐ วัน นับแตวันท่ีระเบียบนีมี้ผลบังคับใช 
 ขอ ๓๓ ให คณะเจาหนาท่ีบริหาร รับผิดชอบในการดําเนนิการใหมีการบังคับใช
ระเบียบตาง ๆ ท่ีกําหนดโดยระเบียบนีภ้ายใน ๑๒๐ วัน นับแตวันท่ีระเบียบนี้มีผลบังคับใช 
 
  ประกาศ     ณ     วันท่ี        ๒๔       ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
                (ลงช่ือ) พลเอก   ประยุทธ   จันทรโอชา 

                                                                ( ประยุทธ   จันทรโอชา ) 

                                                               ผูบัญชาการทหารบก/ประธานกรรมการสวัสดิการ กองทัพบก 
กรมกําลังพลทหารบก 
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หมายเหตุ  : เหตุผลในการออกระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการฉบับนี้ เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัด
สวัสดิการของกองทัพบก ในสวนของศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก  ใหสอดคลองกับ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการจดัสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗   และ ระเบียบกองทัพบก  วาดวย
การจัดสวัสดกิารภายในกองทัพบก  พ.ศ.๒๕๔๘ รวมท้ังหลักเกณฑตาง ๆ ของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยพัฒนากีฬาของกองทัพบกทุกแหง เปนไปตามหลักเกณฑการจัดสวัสดกิาร
ภายในสวนราชการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก 
บัญชีรายชื่อและคํายอ พรอมสถานที่ตั้งศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก 

 
ลําดับที่ ชื่อ คํายอ สถานที่ตั้ง หมายเหต ุ

๑ 
 

“ศูนยพัฒนากฬีากองทัพบก  รามอินทรา” “ศพก.ทบ.รามอินทรา” ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพ ฯ  

๒ “ศูนยพัฒนากฬีากองทัพบก  สวนสนประดิพัทธ” “ศพก.ทบ.สวนสนประดิพัทธ” บริเวณสถานพักฟนและพักผอนกองทัพบก (สวนสน
ประดิพัทธ) อําเภอปราณบุรี  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 

 

 
 
            ตรวจถูกตอง 

            (ลงชื่อ) พ.อ. เจนวิทย  เด็ดแกว 

                    (เจนวิทย   เด็ดแกว) 
                    รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ข  (คณะกรรมการอํานวยการ ศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก    ) ประกอบระเบียบ คณะกรรมการ 
  สวัสดิการกองทัพบก วาดวย  ศูนยพัฒนากฬีากองทัพบก  พ.ศ.๒๕๕๓  ลง  ๒๔  ธ.ค.๕๓ 
 

๑. ผูบัญชาการทหารบก เปน ประธานกรรมการ 
๒. รองผูบัญชาการทหารบก  เปน รองประธานกรรมการ (๑) 
๓. ผูชวยผูบัญชาการทหารบก (๑) เปน รองประธานกรรมการ (๒) 
๔. ผูชวยผูบัญชาการทหารบก (๒) เปน รองประธานกรรมการ (๓) 
๕. เสนาธิการทหารบก เปน รองประธานกรรมการ (๔) 
๖. รองเสนาธิการทหารบก (สายงานกําลังพล) เปน กรรมการ 
๗. ปลัดบัญชีกองทัพบก เปน กรรมการ 
๘. ผูชวยเสนาธิการทหารบก ฝายกําลังพล เปน กรรมการ 
๙. ผูชวยเสนาธิการทหารบก ฝายสงกําลังบํารุง เปน กรรมการ 

๑๐. เจากรมกําลังพลทหารบก เปน กรรมการ 
๑๑. เจากรมสงกําลังบํารุงทหารบก เปน กรรมการ 
๑๒. เจากรมการเงินทหารบก เปน กรรมการ 
๑๓. ผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายใน 

กองทัพบก 
เปน กรรมการ 

๑๔. เจากรมยุทธโยธาทหารบก เปน กรรมการ 
๑๕. ผูอํานวยการสํานักพระธรรมนูญทหารบก เปน กรรมการ  
๑๖. ผูอํานวยการศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก     

รามอินทรา 
เปน กรรมการ 

๑๗. ผูอํานวยการศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก     
สวนสนประดพิัทธ 

เปน กรรมการ 

๑๘. เจากรมสวัสดกิารทหารบก เปน กรรมการและเลขานุการ 
๑๙. ผูอํานวยการกอง กรมสวัสดิการทหารบก เปน ผูชวยเลขานุการ 
๒๐. รองผูอํานวยการกอง กรมสวัสดิการทหารบก เปน ผูชวยเลขานุการ 

   
                     
        ตรวจถูกตอง 

      (ลงช่ือ)  พ.อ. เจนวทิย   เด็ดแกว 

      (เจนวิทย   เด็ดแกว) 
                  รอง ผอ.กอง กพ.ทบ. 
 


