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ความเป็นมาของสวัสดิการกีฬา ทร. 
 

 ๑.  สวัสดิการกีฬา ทร.  
  เดิมการด าเนินการเกี่ยวกับการกีฬาของ ทร. ในช่วงต้นได้แต่งตั้งนายทหารชั้นยศนายพลเรือ        
ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านกีฬาเป็น ประธานกรรมการอ านวยการกีฬา ทร. ขึ้นมาบริหารจัดการ 
โดยมี กกฬ.สก.ทร. เป็นหน่วยปฏิบัติ ต่อมา ทร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการกีฬา ทร. โดยมอบหมายให้           
รอง ผบ.ทร. เป็นประธานกรรมการอ านวยการกีฬา ทร . โดยต าแหน่ง  เมื่อ ๑๐ พ.ย.๔๘  คณะกรรมการ
อ านวยการกีฬา ทร. ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น คณะกรรมการกิจการการกีฬา ทร.  และเมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๗ ประธาน
กรรมการสวัสดิการ ทร. และ ผบ.ทร. อนุมัติโครงสร้างอัตราการจัดสวัสดิการ ทร. ใหม่ โดยในส่วนของ       
กิจการการกีฬา ทร. ใช้ชื่อว่า สวัสดิการกีฬา ทร. และคณะกรรมการกิจการการกีฬา ทร . เปลี่ยนเป็น
คณะกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬา ทร. และต่อมาเมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๙ ผบ.ทร. ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร.
อนุมัตโิครงสร้าง อัตราการจัดสวัสดิการ ทร.และอัตราค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการ ทร.(ทบทวนใหม่) 
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๐ โดยสวัสดิการกีฬา ทร. เป็นสวัสดิการที่มีประมาณการขาดดุลเนื่องจากเป็นสวัสดิการ
กลุ่ม ๑ มีวัตถปุระสงค์ให้บริการด้านสวัสดิการแก่ก าลังพล ทร. และครอบครัวโดยไม่มุ่งเน้นแสวงหารายได้จากการ
ประกอบการ จึงมีความจ าเป็นต้องยืมเงินกองทุนสวัสดิการ ทร. เพ่ือด าเนินงานโดยมี องค์ประกอบของ
สวัสดิการกีฬา ทร. ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬา ทร.  ส านักงานบริหารสวัสดิการกีฬา ทร.  
คณะกรรมการกีฬา ทร. และมีกิจการที่อยู่ในความดูแล จ านวน ๑ กิจการ คือ กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. 
ส าหรับรายชื่อประธานกรรมการสวัสดิการกีฬา ทร. ที่ผ่านมามีดังนี้ 
   -  ก.ย.๓๕  พล.ร.อ.ประชุม  เครือวัลย์ 
   - ต.ค.๓๕ พล.ร.อ.ทรงสิทธิ์  กิตติพีรชล 
   - ต.ค.๓๖ พล.ร.อ.สันติภาพ  หมู่มิ่ง 
   - ต.ค.๓๗ พล.ร.อ.วิญญาณ  สันติวิสัฎฐ์ 
   - ต.ค.๓๙ พล.ร.อ.สุวัชชัย  เกษมศุข 
   - ต.ค.๔๐ พล.ร.อ.ธีระ  ห้าวเจริญ 
   - ต.ค.๔๑ พล.ร.อ.วิรัช  วิจารณ์ 
   - ต.ค.๔๒ พล.ร.อ.ปรีชา  พวงสุวรรณ 
   - ต.ค.๔๓ พล.ร.อ.เกรียงศักดิ ์ ศรีภูมิ 
   - ต.ค.๔๔ พล.ร.อ.สมชาย  ถาวรพานิช 
   - ต.ค.๔๕ พล.ร.อ.สุทัศน์  ขยิ่ม   
   -  ต.ค.๔๖ พล.ร.อ.ยงยุทธ  นพคุณ   
   - ต.ค.๔๗ พล.ร.อ.พีรศักดิ์  วัชรมูล 
   - ต.ค.๔๘ พล.ร.อ.วิชัย  ยุวนางกูร 
   - ต.ค.๕๑ พล.ร.อ.สมเดช  ทองเปี่ยม 
   - ต.ค.๕๒ พล.ร.อ.นิพนธ์  จกัษุดุล 
   -  ต.ค.๕๔ พล.ร.อ.วีรพล  กิจสมบัติ 
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   - ต.ค.๕๕ พล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย 
   -  ต.ค.๕๖ พล.ร.อ.จักรชัย   ภู่เจริญยศ 
   -  ต.ค.๕๗ พล.ร.อ.พจนา  เผือกผ่อง 
   - ม.ค.๕๘ พล.ร.อ.ธีระพงศ์  ศรีสุวรรณ 
   -  ต.ค.๕๘ พล.ร.อ.พงษ์เทพ  หนูเทพ 
   -  ต.ค.๕๙ พล.ร.อ.ธานี  ผุดผาด 
   -  ต.ค.๖๑ พล.ร.อ.กฤษฎาภรณ์  พันธุมโพธิ 
   -  ต.ค.๖๒ พล.ร.อ.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ 

 ๒.  ส านักงานบริหารสวัสดิการกีฬา ทร.  
  ทร.อนุมัติจัดตั้ง สกฬ.ทร. เมื่อ  ๒๔ ก.ย.๓๖ ตามอนุมัติท้ายบันทึกอนุกรรมการนโยบายและ          
การพัฒนาฯ ในคณะกรรมการสวัสดิการภายใน ทร. ลง ๒๒ ก.ย.๓๖ โดยมีหน้าที่เป็นฝ่ายอ านวยการของ
ประธานกรรมการกิจการการกีฬา ทร. และ รอง ผบ.ทร. รวมทั้งด าเนินการด้านต่าง ๆ  ตามแนวทางที่
คณะกรรมการกิจการการกีฬา ทร. ก าหนด เพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการปฏิบัติ ต่อมาเมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๗ 
ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร. และ ผบ.ทร. อนุมัติโครงสร้าง อัตราการจัด  สวัสดิการ ทร. ใหม่ โดยในส่วนที่
เกี่ยวข้อง “ส านักงานการกีฬากองทัพเรือ (สกฬ.ทร.)”  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานบริหารสวัสดิการกีฬา ทร.” 
และล่าสุด เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๙  ผบ.ทร. ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร. อนุมัติโครงสร้าง อัตราการจัดสวัสดิการ 
ทร.และอัตราค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานสวัสดิการ ทร.(ทบทวนใหม่) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ ๑ ม.ค.๖๐ 

 ๓.   คณะกรรมการกีฬา ทร.  
 เดิมกิจการการกีฬา ทร. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกีฬา ทร. ชนิดต่าง ๆ เป็นครั้งแรก เมื่อ       
๒๑ ก.ย.๓๕  ต่อมาเมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๗  ผบ.ทร. ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร. ได้อนุมัติโครงสร้างอัตราการ
จัดสวัสดิการ ทร. ใหม่  โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องคณะอนุกรรมการกีฬา ทร.  เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการกีฬา ทร. 
ปัจจุบันมี จ านวน ๒๘ คณะกีฬา  
 ๔.   กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร.  
   เมื่อ ๑๕ มี.ค.๕๒ ผบ.ทร. ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร. อนุมัติหลักการก่อสร้างศูนย์กีฬา    
วังนันทอุทยาน ทร.  เพ่ือให้บริการแก่ก าลังพลของ ทร. ในการใช้เป็นสถานที่ออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมการรักษา
สุขภาพและเพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการให้นักกีฬา ทร. ได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อม และยังใช้เป็นสถานที่ในการแข่งขัน
กีฬาประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการให้บริการแก่บุคคลทั่วไปได้เข้ามาใช้บริการ  การด าเนินก่อสร้างโดย ชย.ทร. 
ว่าจ้างบริษัท ปลูกแปลง จ ากัด ท าการก่อสร้างในวงเงิน ๓๖,๔๔๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ งานก่อสร้างสระว่ายน้ าพร้อมโรงสูบน้ า งานสร้างสนามเทนนิส งานถนนและลาน ค.ส.ล. และ
งานสาธารณูปโภค ระยะเวลาด าเนินการตามสัญญาว่าจ้างตั้งแต่ ๒๕ มิ.ย.๕๓ – ๒๐ เม.ย.๕๔ การด าเนินงาน
ก่อสร้างเกิดการล่าช้าเนื่องมาจากปัญหาด้านแรงงานและเกิดอุทกภัยน้ าท่วมสูงบริเวณต่างจังหวัดและ
ปริมณฑล การก่อสร้างแล้วเสร็จและตรวจรับมอบงานเรียบร้อยในช่วงต้นปี ๕๕    
  เดิมการบริหารงานกิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. นั้น ผบ.ทร. ประธานกรรมการ
สวัสดิการ ทร. กรุณาอนุมัติเมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๔  ให้กิจการการกีฬา ทร. (โดย สกฬ.ทร.) รับผิดชอบบริหาร
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จัดการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. ทั้งนี้ การบริหารงานกิจการการกีฬา ทร. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. โดยมี หน.สกฬ.ทร.  เป็นประธานอนุกรรมการ ต่อมาเมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๗ ผบ.ทร. 
ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร. อนุมัติโครงสร้าง อัตราการจัดสวัสดิการ ทร. ใหม่ โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องของ
การบริหารงานได้ยกเลิกคณะอนุกรรมการฯ และมอบให้ ผจก.กิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. เป็น
ผู้รับผิดชอบการบริหารงาน ส่วนการจัดส่วนบริหารงานของกิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร.  
 

-------------------------------------- 
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วัตถุประสงค์ของสวัสดิการกีฬา ทร. 
  ๑. วัตถุประสงค์ 
    ๑.๑  เพ่ือพัฒนาการกีฬา ทร. ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น จนสามารถครองความชนะเลิศระหว่าง
เหล่าทัพ และระดับชาติ โดยเน้นกีฬาทางน้ า กีฬาทหารเรือ และกีฬาสากลที่อยู่ในความนิยม 
    ๑.๒  เพ่ือพัฒนาก าลังพลของ ทร. ให้มีความสามารถด้านกีฬา จนสามารถเป็นนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันท้ังระดับหน่วยกีฬา ทร. ระดับเหล่าทัพ และระดับชาติ  
    ๑.๓  เพ่ือส่งเสริมให้ก าลังพลของ ทร. ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา เพ่ือพัฒนาให้เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณภาพ เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความภูมิใจใน ทร. และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๑.๔   เพ่ือการบริการสถานกีฬาและสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ก าลังพล ทร. และครอบครัว 
ตลอดจนบุคคลทั่วไป 
    ๑.๕ เพ่ือหารายได้จากการให้บริการด้านสถานที่ออกก าลังกายและเล่นกีฬา แก่บุคคลทั่วไป
ในราคาถูกกว่าสถานที่อ่ืน ๆ 
   ๒. ภารกิจ 
    ๒.๑ ยกระดับมาตรฐานการกีฬาของ ทร. ให้สูงขึ้นตามล าดับ  จากกีฬาขั้นพ้ืนฐาน กีฬา
ระหว่างหน่วยกีฬาของ ทร. กีฬาระดับเหล่าทัพ และกีฬาระดับชาติ โดยเน้นกีฬาทางน้ า และกีฬาสากลที่อยู่ใน
ความนิยม 
    ๒.๒ ก าลังพลของ ทร. ร้อยละ ๘๐ ได้ออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ ให้มีสมรรถภาพทาง
กายและจิตใจที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่  เสริมสร้างมิตรภาพระหว่างหน่วยใน ทร. และระหว่างเหล่าทัพ 
ตลอดจนองค์กรอ่ืน ๆ 
    ๒.๓  มีนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาของ ทร. ที่มีคุณภาพและมีการพัฒนาศักยภาพ  
คุณธรรม  ระเบียบวินัย   
    ๒.๔ พัฒนาสถานที่ออกก าลังกาย สนามกีฬาของ ทร. และกิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน 
ทร. รวมทั้งอุปกรณ์การกีฬาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
    ๒.๕ บริหารจัดการสถานที่ออกก าลังกาย และแสวงหารายได้จากการเปิดให้บริการกิจการศูนย์
กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. 
   ๓. เป้าหมายในปี ๒๕๖๕ 
    ๓.๑ การพัฒนาด้านองค์บุคคล 

  - พัฒนาฝีมือของนักกีฬา ทร. ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
  - สรรหานักกีฬาที่มีฝีมือดีมาเป็นนักกีฬาของ ทร. 

    - เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ด้านงานบริการให้แก่เจ้าหน้าที่กิจการศูนย์กีฬาวังนันท
อุทยาน ทร. 
     ๓.๒ การพัฒนาด้านองค์วัตถุ 

  - พัฒนาอุปกรณ์การกีฬา 
  - พัฒนาสถานที่ออกก าลังกาย  ที่เล่นกีฬา  และสนามกีฬา  ตลอดจนสถานที่เก็บตัว

นักกีฬาประเภทต่าง ๆ 
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     ๓.๓ การพัฒนาด้านแผนงานกีฬา 
  - การก าหนดเป้าหมาย 

  - การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานการกีฬา  การฝึกซ้อม  และการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
    ๓.๔  การด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์ 
     - ประกาศเชิญชวนตามสื่อต่าง ๆ ของ ทร. 
     - จัดท าวารสารแจกจ่ายหน่วยต่าง ๆ  

--------------------- 
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แผนงานปีปัจจุบัน 
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คณะกรรมการ/ผู้บริหารปัจจุบัน 

  ๑.  รายชื่อคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬา ทร.  
ล าดับ รายช่ือ ต าแหน่ง 

๑. พล.ร.อ.ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
๒. พล.ร.ท.บัญชา  บัวรอด รองประธานกรรมการ 
๓. พล.ร.ท.บัณฑิต  สุนทรธนวัจน์ รองประธานกรรมการ 
๔. จก.กพ.ทร. กรรมการ 
๕. จก.สสท.ทร. กรรมการ 
๖. ผบ.นย. กรรมการ 
๗. ผบ.ฐท.สส.   กรรมการ 
๘. จก.อร.   กรรมการ 
๙. จก.พร. กรรมการ 

๑๐. จก.ยศ.ทร. กรรมการ 
๑๑. ผบ.รร.นร. กรรมการ 
๑๒. รอง ผบ.กร.(นว.) กรรมการ 
๑๓. ผบ.สอ.รฝ.   กรรมการ 
๑๔. พล.ร.ต.อรรถพล  เพชรฉาย กรรมการ 
๑๕. พล.ร.ต.สมชาย  ศิพะโย กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. น.อ.มานิตย์  รัตนะมงคลกุล กรรมการและ ผช.เลขานุการ 
 
  ๒.  รายชื่อคณะกรรมการกีฬา ทร. 
 ๒.๑  กรีฑา กีฬาทหารเรือและกายบริหาร  จก.สสท.ทร.  เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๒  กอล์ฟ  ผบ.ฐท.สส.    เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๓  กีฬาพ้ืนเมืองและบริดจ์   จก.ขส.ทร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๔  จักรยาน  ผบ.พล.นย. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๕  โดดร่ม           ผบ.พล.นย. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๖  ตะกร้อ                    ผบ.ศฝ.นย. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๗  ไตรกีฬาและปัญจกีฬา     ผบ.นสร.กร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๘  เทควันโด จก.สก.ทร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๙  เทนนิส  จก.สพ.ทร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๑๐ เทเบิลเทนนิส จก.พร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๑๑ บาสเกตบอล จก.ยศ.ทร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๑๒  บิลเลียดและสนุกเกอร์   ผบ.ฐท.สส. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๑๓ แบดมินตัน จก.อร. เป็นประธานกรรมการฯ 
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 ๒.๑๔ เปตอง      จก.อศ. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๑๕ ฟันดาบ     ผบ.รร.นร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๑๖ ฟุตบอล ผบ.ฐท.สส. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๑๗ ฟุตซอล         จก.สก.ทร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๑๘ มวย  จก.สก.ทร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๑๙ ยกน้ าหนักและเพาะกาย   ผบ.ฐท.กท. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๒๐ ยิงธนู         ผบ.สอ.รฝ. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๒๑ ยิงปืน        จก.สพ.ทร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๒๒ รักบี้ฟุตบอล    ผบ.รร.นร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๒๓ ร่มร่อนและร่มบิน ผบ.นสร.กร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๒๔ เรือใบและวินด์เซิร์ฟ    ผบ.กฝร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๒๕ เรือพายและเรือกระเชียง      ผบ.สอ.รฝ. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๒๖ วอลเลย์บอล จก.ยศ.ทร. เป็นประธานกรรมการฯ 
 ๒.๒๗ ว่ายน้ าและโปโลน้ า   ผบ.นสร.กร. เป็นประธานกรรมการฯ 
  ๒.๒๘ ฮอกก้ี  ผบ.รร.นร. เป็นประธานกรรมการฯ 

-------------------------- 
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การด าเนินงานส าคัญท่ีผ่านมา 

 ๑.  การทดสอบความสามารถทางการกีฬาบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ.ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  
   คณะกรรมการทดสอบความสามารถด้านกีฬาบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ.ประจ าปี ๒๕๖๔  โดย
มี หน.ส านักงานบริหารสวัสดิการกีฬา ทร. เป็นประธานกรรมการ ได้ด าเนินการทดสอบความสามารถทางการ
กีฬาบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. ตามอนุมัติ ทร. ลง ๕ ก.พ.๓๑ ท้ายบันทึก กพ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๓/๘ ลง ๒๐ 
ม.ค.๓๑ เรื่องหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬาเข้ารับราชการใน ทร. โดยด าเนินการทดสอบ ระหว่าง  ๘ - ๙ 
มี.ค.๖๔  ณ สนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา มีผู้เข้ารับการทดสอบ จ านวน ๘๗๙ นาย  สรุปผลการทดสอบ มี
นักกีฬาผ่านการสอบเข้าเป็น นรจ. ทั้งหมด จ านวน ๗๒ นาย สรุปได้ดังนี้ 
   กรีฑา จ านวน  ๖  นาย จักรยาน  จ านวน ๒ นาย 
   ตะกร้อ  จ านวน  ๔  นาย เทนนิส จ านวน  ๑  นาย  
   เทเบิลเทนนิส จ านวน  ๑  นาย เทควันโด จ านวน ๒ นาย 
   บาสเกตบอล  จ านวน ๑๐ นาย แบดมินตัน จ านวน ๑ นาย 
   เปตอง จ านวน  ๒  นาย ปัญจกีฬา จ านวน ๑ นาย 
   ฟุตซอล จ านวน   ๒ นาย ฟุตบอล  จ านวน  ๓  นาย 
   มวย  จ านวน  ๑  นาย ยกน้ าหนัก จ านวน ๑ นาย  
   รักบี้ฟุตบอล  จ านวน  ๗  นาย เรือพาย  จ านวน ๑๑  นาย 
   เรือใบ  จ านวน   ๓  นาย วอลเลย์บอล จ านวน ๖ นาย 

  ว่ายน้ า  จ านวน  ๗  นาย ฮอกก้ี จ านวน ๑ นาย 
 ๒.  การแก้ไขหลักเกณฑ์การทดสอบความสามารถทางการกีฬาบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ. สืบเนื่อง
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬา ทร. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อ ๒๘ ต.ค.๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ 
อาคารส่วนบัญชาการพ้ืนที่วังนันทอุทยาน ซึ่งได้อภิปรายเกี่ยวกับผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน  เข้าเป็น 
นรจ. ที่ผ่านมา นักกีฬาที่มีฝีมือระดับทีมชาติส่วนใหญ่จะสอบไม่ผ่านค่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ที่ประชุมฯ ได้มีมติ
ให้แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ ฯ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬา ทร. ได้แต่งตั้ง
คณะท างานปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าเป็น นรจ. โดยมอบให้ พล.ร.ต.มานพ  สุรรัตน์ เป็น 
หน.คณะท างานฯ ทั้งนี้ สวัสดิการกีฬา ทร.ได้เสนอขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์ฯ โดยยังคงหลักเกณฑ์การรับ
นักกีฬาเข้าเป็น นรจ.ฯ เช่นเดิม แต่เห็นควรเพิ่มคะแนนพิเศษช่วยเหลือให้แก่นักกีฬาเช่นเดียวกับผู้สอบวิชาการ
ทหารได้ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหมฯ โดยให้เพ่ิมเฉพาะคะแนนสูงสุดตาม
ความสามารถด้านกีฬาระหว่าง ๓ – ๕ % ของคะแนนรวมภาควิชาการ  รวมทั้งก าหนดค่า BMI ส าหรับ
ประเภทกีฬาที่จ าเป็นต้องใช้นักกีฬารูปร่างสูงใหญ่ ทั้งนี้ กพ.ทร.ได้เสนอเรื่องคืน เนื่องจากได้ขอให้ สธน.ทร.
พิจารณาแล้วเห็นว่าการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้คะแนนเพ่ิมพิเศษแก่นักกีฬาที่สมัครเข้ารับการ
ทดสอบความสามารถด้านกีฬา และก าหนดให้นักกีฬาบางประเภทที่มีรูปร่างสูงใหญ่จะต้องมีค่า BMI ไม่เกิน ๔๐ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อบังคับฯ และระเบียบฯ ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ไว้เดิม ดังนั้น ควรหารือหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพ่ือร่วมพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม  
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 ๓.  การแข่งขันกีฬากองทัพไทย ประจ าปี ๒๕๖๔ 
  การแข่งขันกีฬากองทัพไทย ด าเนินการจัดการแข่งขันเป็นประจ าทุกปีโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความสามัคคีระหว่าง สป. บก.ทท. เหล่าทัพ และ ตร. รวมทั้งการคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถ ส่งเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาทหารระหว่างประเทศและระดับนานาชาติ โดยมีชนิดกีฬา จ านวน ๒๒ ชนิดกีฬา ได้แก่ 
กรีฑา กอล์ฟ จักรยาน ฟันดาบ กีฬาทางอากาศสาขาโดดร่ม กีฬาทางอากาศสาขาร่มร่อน กีฬาทางอากาศสาขา
ร่มบิน ตะกร้อ แบดมินตัน ปัญจกีฬาทหาร เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอล มวย
สากลสมัครเล่น ยิงปืน   รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอล ว่ายน้ า และ ฮอกกี้ ในปีนี้เป็นวงรอบ ทร. รับผิดชอบเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขัน จ านวน ๔ ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาทางอากาศสาขาโดดร่ม กีฬาทางอากาศสาขาร่มร่อน กีฬา
ทางอากาศสาขาร่มบิน และ ปัญจกีฬาทหาร แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-19) บก.ทท.จึงได้งดจัดการแข่งขันในปี ๖๔ 
 ๔. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๒ 
  การแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๓๒ ระหว่าง  ๒๓ ก.ค.๖๔ - ๘ ส.ค.๖๔ ณ ประเทศญี่ปุ่น มี
ก าลังพล ทร. ได้รับสิทธิเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน จ านวน ๗ นาย ประกอบด้วย  

ล าดับ ยศ ชื่อ สกุล สังกัด หน้าที่การแข่งขัน 
 กีฬามวย   

๑. อส.ทพ.หญิง สุดาพร  สีสอนดี นย. นักกีฬา รุ่นไลท์เวท ๖๐ กก. 
 กีฬาแบดมินตัน   

๒. พลฯ เดชาพล  พัววรานุเคราะห์ สอ.รฝ. นักกีฬา 
๓. อส.ทพ.กัณฑพล  หวังเจริญ นย. นักกีฬา 
 กีฬาเรือพายและเรือกระเชียง   

๔. จ.ท.นวมินทร์  ดีน้อย กฟก.กร. นักกีฬา เรือกรรเชียง 
๕. จ.ท.ศิวกร  วงศ์พิณ สพ.ทร. นักกีฬา เรือกรรเชียง 
 เรือใบ   

๖. น.อ.ยุทธนา  อักษรศรี ยศ.ทร. ผู้จัดการทีม 
๗. จ.ท.กีรติ  บัวลง ยศ.ทร. คู่ซ้อม/ผู้ฝึกสอน 

  สรุปผลการแข่งขัน อส.ทพ.หญิง สุดาพร  สีสอนดี นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น ได้รับเหรียญทองแดง 
ซึ่ง ผบ.ทร.ได้กรุณาเป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลพิเศษเมื่อ ๒๖ ส.ค.๖๔ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องรับรอง บก.ทร.
พระราชวังเดิม 
 ๕. การคัดเลือกทหารกองประจ าการผลัดใหม่ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพ่ือเป็นนักกีฬาของ ทร. 

 ด้วยมติที่ประชุม นขต.ทร.ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อ ๒ พ.ย.๖๓ ให้สวัสดิการกีฬา ทร.ร่วมกับ 
ศฝ.นย. และ ศฝ.สอ.รฝ. พิจารณาด าเนินการคัดเลือกทหารกองประจ าการผลัดใหม่ ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา
เพ่ือเป็นนักกีฬาของ ทร. โดยให้เป็นนักกีฬาประมาณ ๑ – ๔ ปี (สมัครรับราชการต่อเนื่องเพ่ือทดแทนการเรียกเกณฑ์ 
(อัตราพลทหาร)) ทั้งนี้  ให้พิจารณาส่งเสริมให้สามารถศึกษาในระดับปริญญาตรีควบคู่ไปด้วย โดยให้สวัสดิการ
กีฬา ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทาง และวางแผนในการสร้าง
นักกีฬาของ ทร.อย่างเป็นระบบ ซึ่งการด าเนินการสวัสดิการกีฬา ทร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบ
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ความสามารถทางการกีฬาทหารกองประจ าการ เพ่ือด าเนินการดังกล่าว โดยก าหนดคุณสมบัติของทหารกองประจ าการ
ที่จะมีสิทธิคัดเลือกเป็นนักกีฬาของ ทร. จะต้องเป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตั้งแต่ระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งการทดสอบได้เริ่มด าเนินการทดสอบทหารกองประจ าการ ผลัดที่ ๒/๖๓ จ านวน ๒๖๗ นาย 
เมื่อ ๓ ธ.ค.๖๓ ณ สนามกีฬา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มีผู้ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๒๖ นาย  ในจ านวนนี้มีผู้สมัครใจเข้ารับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ นาย แต่นักกีฬาดังกล่าวสอบผ่านเข้าเป็น นรจ.ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ แล้ว 
นอกจากนั้นได้ด าเนินการทดสอบความสามารถทางการกีฬาทหารกองประจ าการ ผลัดที่ ๓/๖๓ เมื่อ ๒ มี.ค.๖๔ 
ณ สนามกีฬา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มีผู้เข้ารับการทดสอบ จ านวน ๑๔๐ นาย  ผ่านการคัดเลือก จ านวน ๒๒ นาย 
ในจ านวนนี้มีนักกีฬาฟุตบอลส าเร็จการศึกษาระดับ ม.๖ มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๒ นาย ซึ่ง สน.บริหารฯ จะเสนอขออนุมัติทุนการศึกษาให้แก่ทหารกองประจ าการดังกล่าวภายหลัง
ได้รับอนุมัติหลักการ ทั้งนี้ ผบ.ทร. ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร. กรุณาอนุมัติ เมื่อ ๒๐ ส.ค.๖๔ อนุมัติ
หลักการให้ทหารกองประจ าการที่เป็นนักกีฬา ทร. ที่สมัครขอรับราชการในกองประจ าการต่อเพ่ือทดแทนการ
เรียกเกณฑ์ (อัตราพลทหาร) ไปศึกษาภายในประเทศ ระดับปริญญาตรี จ านวนไม่เกิน ๘ นายต่อปี (มอบ
ทุนการศึกษาไม่เกิน ๕๘,๐๐๐ บาท/คน/ปี)  
 ๖. การจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลธนบุรีกับกิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. 
มีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันพัฒนาการดูแลสุขภาพส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลธนบุรี เพ่ือเป็นการสร้าง
ความตระหนักรู้และให้ความส าคัญและความสนใจในการดูแลสุขภาพ โดยการส่งเสริมการออกก าลังกาย          
ซึ่ง ผบ.ทร. ประธานกรรมการสวัสดิการ ทร. กรุณาอนุมัติเมื่อ ๒๒ มี.ค.๖๔ ท้ายบันทึก ศปส.ทร. ที่ กห ๐๕๕๒/๓๓ 
ลง ๑๐ มี.ค.๖๔ อนุมัติจัดท าบันทึกความเข้าใจระหว่างโรงพยาบาลธนบุรีกับกิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. 
เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกาย โดยมอบอ านาจในการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ เป็นของผู้จัดการกิจการ
ศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน ทร. ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อ ๑๑ ส.ค.๖๔  
 ๗.  การพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับเครื่องหมายความสามารถการกีฬา ประจ าปี ๒๕๖๔ 
ส านักงานบริหารสวัสดิการกีฬา ทร. ได้รวบรวมรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยเครื่องหมาย
ความสามารถการกีฬา พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไข พ.ศ.๒๕๔๒ แล้ว มีผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ สมควร
เครื่องหมายความสามารถการกีฬา จ านวน ๕๐ นาย ดังนี้ 
  ๒.๒.๑  ประเภทกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการกีฬา ทร. ผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม 
หรือผู้ควบคุมทีม และผู้ท าคุณประโยชน์ รวมจ านวน ๓๐ นาย  
  ๒.๒.๒ ประเภทนักกีฬา ประกอบด้วย ประเภทนักกีฬาชั้น ๒ จ านวน ๑๘ นาย  

  ๒.๒.๓  การพิจารณาตัดใหม่ทดแทน ซึ่งแนวทางการปฏิบัติที่ผ่านมาจะพิจารณาให้แก่ผู้ที่
เคยได้รับมาแล้วมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๑๐ ปี และยังคงท าหน้าที่หรือปฏิบัติงานด้านการงานกีฬา ทร. รวมทั้ง
จะต้องมีงบประมาณเพียงพอ ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่สมควรได้รับการพิจารณาตัดใหม่ทดแทน จ านวน ๒ นาย 
  ๒.๒.๔ ผู้ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารชั้นยศ พล.ร.ท.ที่รับราชการใน ทร. ตั้งแต่   
๑ ต.ค.๖๔ ประกอบด้วย ประเภทกิตติมศักดิ์  จ านวน ๑๖ นาย ตัดใหม่ทดแทน จ านวน ๑๑ นาย  
  ๒.๒.๕ ประธานกรรมการกีฬา ทร. ที่ยังไม่เคยได้รับเครื่องหมายความสามารถการกีฬา 
จ านวน  ๑  นาย 
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 ๘.  การจัดการแข่งกีฬาสัปดาห์กีฬานาวี  
   ๘.๑  เป็นการจัดการแข่งขันกีฬาภายในของ ทร. ที่มีการจัดการแข่งขันทุกปีในช่วงเดือน พ.ย. 
มีวัตถุประสงค์เชื่อมความสามัคคีให้แก่ก าลังพล ทร. และเป็นการคัดเลือกนักกีฬาเพ่ือเตรียมส่งเข้า 
ร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย การเป็นเจ้าภาพจัดงานสัปดาห์กีฬานาวี (พิธีเปิด – ปิด) จะมอบหมายให้หน่วย
ในพ้ืนที่สัตหีบ จ านวน  ๔ หน่วย  หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน ได้แก่  กร. ฐท.สส. นย. และ สอ.รฝ.  ส่วนการ
จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ จะด าเนินการโดยคณะกรรมการกีฬา ทร. ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพ
จัดการแข่งขันและการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ได้รับการอนุมัติในแผนประมาณการรายได้ -รายจ่าย
ประจ าปีของ สน.บริหารสวัสดิการกีฬา ทร. ส าหรับการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวีประจ าปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา  
เป็นวงรอบของ กร. เป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันตามมาตรการที่ รัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข 
และ ทร.ก าหนดอย่างเคร่งครัดในลักษณะ New Normal  ดังนั้น ในปี ๖๔ จึงเป็นวงรอบของ ฐท.สส.       
เป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งในส่วนของ สน.บริหารสวัสดิการกีฬา ทร. จะต้องมีการเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้
การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้ 
  ๘.๒  การขอพระราชทานถ้วยรางวัลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือมอบให้แก่หน่วยกีฬาที่
ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศกีฬาประเภทชายในการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี จ านวนมากที่สุด    ซึ่งการขอพระราชทาน
จะต้องทราบก าหนดวันพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน ซึ่งสวัสดิการกีฬา ทร. จะต้องเสนอ ทร.  เพ่ือกรุณาลงนามใน
หนังสือกราบบังคมทูลฯ โดยในพิธีเปิดการแข่งขันจะมีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน และ  พิธีปิดการแข่งขันจะมี
พิธีรับมอบถ้วยพระราชทานดังกล่าว 
    ๘.๒.๑  การจัดหาเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลส าหรับการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ 
จ านวน ๓๔ ชนิดกีฬา โดยมีค่าใช้จ่ายในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง งป.ในการด าเนินการได้อนุมัติไว้  ในแผน
ประมาณการรายได้ - รายจ่ายประจ าปีของ สน.บริหารสวัสดิการกีฬา ทร. เรียบร้อยแล้ว 
    ๘.๒.๒  การมอบเงินสนับสนุนหน่วยกีฬา จ านวน ๑,๐๒๔,๐๐๐ บาท เพ่ือมอบให้แก่
หน่วยกีฬาจ านวน ๘ หน่วย ๆ ละ ไม่เกิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท  
  ๘.๓  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงมี
ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องมีจ านวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก ตามพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓๒) ลง ๒๘ ส.ค.๖๔ จังหวัดชลบุรี จังหวัด
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพ้ืนที่จัดการแข่งขันอยู่ในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ทั้งนี้ 
คณะกรรมการโรคติดต่อทั้ง ๓ จังหวัด ได้ก าหนดมาตรการผ่อนปรนต่าง ๆ ในด้านการจัดการแข่งขันกีฬาสามารถ
จัดการแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม และห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีการรวมกันมากกว่า 
๒๕ คน ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสวัสดิการกีฬา ทร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อ ๑ ก.ย.๖๔ ได้ร่วมกัน
พิจารณาการจัดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี ประจ าปี ๒๕๖๔ และการเตรียมการด้านต่าง ๆ เห็นว่าการแพร่
ระบาดของโรค COVID – 19 ยังมีความรุนแรง และการระบาดของโรคในการติดเชื้อสามารถติดได้โดยง่าย 
โอกาสที่จะควบคุมหรือก ากับดูแลท าได้ยากตามมาตรการที่ก าหนด จึงมีมติงดจัดการแข่งขันสัปดาห์กีฬานาวี  
ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยให้ ฐท.สส. ยังคงเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีต่อไปเช่นเดิม ซึ่ง ผบ.ทร. ประธานกรรมการ
สวัสดิการ ทร. ไดก้รุณาอนุมัติงดจัดการแข่งขันดังกล่าวแล้ว  
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แผนการด าเนนิการต่อไป 
 

 ๑.  การทดสอบความสามารถทางการกีฬาบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นรจ.ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ระหว่าง ๗ - ๘ มี.ค.๖๕ ณ สนามกีฬาภูติอนันต์ บางนา และสนามกรีฑา รร.นร. 
 ๒.  การแข่งขันกีฬากองทัพไทย ประจ าปี ๒๕๖๕ ระหว่าง ๓ มิ.ย. – ๑ ก.ค.๖๕ โดยชนิดกีฬา        
ที่จัดการแข่งขัน จ านวน ๒๒ ชนิดกีฬา เช่นเดิม ได้แก่ กรีฑา  กอล์ฟ  จักรยาน  ฟันดาบ  กีฬาทางอากาศสาขาโดดร่ม  
กีฬาทางอากาศสาขาร่มร่อน  กีฬาทางอากาศสาขาร่มบิน  ตะกร้อ แบดมินตัน  ปัญจกีฬาทหาร  เทนนิส      
เทเบิลเทนนิส  บาสเกตบอล  เปตอง  ฟุตบอล  ฟุตซอล ยิงปืน มวยสากลสมัครเล่น รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอล 
ว่ายน้ า และ ฮอกกี้ แต่เนื่องจากยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ซึ่ง สสก.ทหาร          
จะพิจารณาสถานการณ์ในช่วงหลังสงกรานต์ว่าจะจัด การแข่งขันหรือไม่ ทั้งนี้ สน.บริหารฯ จะแจ้งความ
คืบหน้าต่อไป 
 

ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ 
 ๑.  การเสนอขออนุมัติตัวบุคคลของ นขต.ทร. เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา หรือการไปเป็น       
ผู้ฝึกสอน หรือท าหน้าที่กรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา ทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนกิจกรรมอ่ืน ๆ        
ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยขอตัว บางครั้ง นขต.ทร.จะตอบให้การสนับสนุนช้ามาก เป็นผลให้การเสนอ ทร.  
ขออนุมัติล่าช้าไปค้างเกินก าหนดเวลา เห็นควรแจ้งคณะกรรมการกีฬา ทร.ที่ดูแลนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอน      
ตาม นขต.ทร.ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวด้วย 
 ๒.  ก าลังพลที่ปฏิบัติงานในส านักงานบริหารสวัสดิการกีฬา ทร. และกิจการศูนย์กีฬาวังนันท
อุทยาน ทร. จะต้องขอรับการสนับสนุนข้าราชการจาก นขต.ทร. การปฏิบัติที่ผ่านมามักจะได้รับการสนับสนุน
ในจ านวนจ ากัด เนื่องจากหน่วยต่าง ๆ มีภารกิจด้านก าลังพลมักจะไม่ค่อยให้การสนับสนุนตามร้องขอ 
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