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ระเบียบกองทัพบก 

ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก 

พ.ศ.๒๕๕๔ 

............................................... 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ อันจะมีผลต่อการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของกําลังพลใน
กองทัพบก อาศัยอํานาจ ตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
ภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ผู้บัญชาการทหารบก จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายใน
กองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๔” 
 ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก  
พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ข้อ ๔ บรรดาระเบียบ คําสั่ง และคําช้ีแจงอ่ืนใด ของกองทัพบกซ่ึงขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
 ข้อ ๕ ในระเบียบน้ี 
 “หน่วยข้ึนตรง”  หมายถึง หน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกองทัพบก ซึ่งคณะกรรมการ
สวัสดิการกองทัพบกพิจารณาให้เป็นหน่วยข้ึนตรงสําหรับการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก 
 “หน่วยรอง” หมายถึง หน่วยงานที่อยู่ในสังกัดของหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อกองทัพบก 
 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร  
พ.ศ.๒๕๒๑  และให้หมายรวมถึง ทหารกองประจําการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ และอาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก 
 “สวัสดิการภายในกองทัพบก” หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่คณะกรรมการ 
สวัสดิการกองทัพบก อนุมัติให้จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสวัสดิการช่วยเหลือและอํานวยความ
สะดวกให้แก่ข้าราชการในการปฏิบัติราชการ และการดํารงชีพ นอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัด
ให้อยู่แล้ว โดยแบ่งเป็นสองระดับ คือ สวัสดิการของกองทัพบก และสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรงหรือ
หน่วยรอง 
 “การจัดสวัสดิการของกองทัพบก” หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่จัดให้แก่
ข้าราชการเป็นส่วนรวม ดําเนินการโดย คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก หรือคณะกรรมการที่ 
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก แต่งต้ังขึ้น  
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 “การจัดสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรง” หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่หน่วย       
ขึ้นตรงหรือหน่วยรองในแต่ละระดับของตนจัดให้หรือร่วมกันจัดให้แก่ข้าราชการของหน่วยขึ้นตรงหรือ
หน่วยรองนั้น ๆ 
 “กองทุนสวัสดิการ” หมายถึง กองทุนสวัสดิการกองทัพบก กองทุนสวัสดิการหน่วยขึ้น
ตรง และกองทุนสวัสดิการของหน่วยรอง  
 “กิจการสวัสดิการ” หมายถึง กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ ที่จัดขึ้น เพ่ือเป็นสวัสดิการ
ภายในกองทัพบก 
 “คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ” หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการที่
จัดต้ังขึ้นตามความในข้อ ๒๖ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วน
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 “คณะกรรมการสวัสดิการ” หมายถึง คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 
คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยขึ้นตรง และ คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยรอง  
 “ผู้แทนสมาชิก” หมายถึง ผู้บังคับหน่วยข้ึนตรงซึ่งได้รับการคัดเลือกจากผู้บังคับหน่วย
ขึ้นตรงด้วยกันเอง   
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสวัสดิการภายในกองทัพบก 
 ข้อ ๖ ให้ เจ้ากรมกําลังพลทหารบก  เป็นผู้รักษาการ   ตามระเบียบน้ี 

 

หมวด  ๑ 
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 

 
 ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก” 
ประกอบด้วย 
 (๑)  ผู้บัญชาการทหารบก เป็น ประธานกรรมการ 
 (๒)  รองผู้บัญชาการทหารบก เป็น รองประธานกรรมการ 
 (๓)  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น กรรมการ 
   (สายงานกําลังพล)  
  (๔)  เสนาธิการทหารบก เป็น กรรมการ 
 (๕)  รองเสนาธิการทหารบก เป็น กรรมการ 
   (สายงานกําลังพล) 
 (๖)  ปลัดบัญชีทหารบก เป็น กรรมการ 
 (๗)  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก เป็น กรรมการ 
   (สายงานส่งกําลังบํารุง) 
 (๘)  ผู้แทนสมาชิก เป็น กรรมการ 
 (๙)  ผู้แทนสมาชิก เป็น กรรมการ 
 (๑๐)  ผู้แทนสมาชิก เป็น กรรมการ 
 
 
 



 
- ๓ - 

 
 (๑๑)  ผู้แทนสมาชิก เป็น กรรมการ 
 (๑๒)  ผู้แทนสมาชิก เป็น กรรมการ 
 (๑๓)  ผู้แทนสมาชิก เป็น กรรมการ 
 (๑๔)  ผู้แทนสมาชิก เป็น กรรมการ 
 (๑๕)  เจ้ากรมการเงินทหารบก เป็น กรรมการ/เหรัญญิก 
 (๑๖)  ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก เป็น กรรมการ/เลขานุการ 
   (สายงานกําลังพล) 
 (๑๗)  เจ้ากรมกําลังพลทหารบก เป็น  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 (๑๘)  เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็น   ผู้ช่วยเลขานุการ 
  การแต่งต้ังกรรมการ การเพ่ิมหรือลดจํานวนกรรมการ ให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ
สวัสดิการกองทัพบกพิจารณา ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ 
  ผู้แทนสมาชิกที่เป็น กรรมการ ให้คัดเลือกกันเองด้วยวิธีการลงคะแนน ให้ผู้ได้รับ
คะแนนสูงสุดต้ังแต่ลําดับที่หน่ึงถึงเจ็ด เป็นผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ และให้มีวาระ
การดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี เมื่อพ้นวาระการดํารงตําแหน่งแล้ว อาจได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็น 
คณะกรรมการสวัสดิการ ในวาระถัดไปได้ แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้    
 ข้อ ๘ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ตามข้อ ๗ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
 (๑) กําหนดนโยบาย อํานวยการ และจัดการสวัสดิการภายในกองทัพบก ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด แก่ข้าราชการในกองทัพบก  
 (๒) กําหนดระเบียบหรือข้อบังคับ ในการดําเนินการจัดสวัสดิการภายในของ
กองทัพบก   
 (๓) อนุมัติให้มีการจัดและยุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทต่าง ๆ ภายในกองทัพบก  
 (๔) แต่งต้ังบุคคล คณะบุคคล คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน  เพ่ือจัดการ หรือ
ดําเนินการจัดสวัสดิการของกองทัพบก 
 (๕) ควบคุมการรับเงินและใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการกองทัพบก 
 (๖) กําหนดนโยบายในการจ้างลูกจ้างหรือพนักงานของสวัสดิการภายในของ
กองทัพบก กําหนดค่าตอบแทนจัดแบ่งงาน กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดระบบการ
บริหารงานบุคคลของลูกจ้างหรือพนักงาน 
 (๗) กําหนดอัตราค่าบริการในการใช้บริการที่สวัสดิการภายในของกองทัพบก  
 (๘) อนุมัติหรือมอบอํานาจให้กรรมการคนหน่ึงคนใดเป็นผู้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันหรือ
ลงนาม แทนคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก และจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกองทัพบกร่วมกับ
กรรมการ/เหรัญญิก ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกกําหนด 
 (๙) ดําเนินการเรื่องอ่ืนใดท่ีจําเป็นเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบกหรือ
ตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ข้อ ๙ ให้จัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก (วาระปกติ) อย่างน้อย    
ปีละ ๑ ครั้ง  เพ่ือให้มีการรายงานผลงานการจัดสวัสดิการท่ีผ่านมา การเสนอนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณในการจัดสวัสดิการในปีต่อไป และการพิจารณาอนุมัติระเบียบหลักเกณฑ์ที่สําคัญหรือ
แผนงานและโครงการของหน่วยในกองทัพบก รวมท้ังการแสดงความคิดเห็นและการปรึกษาหารือ
เก่ียวกับการจัดสวัสดิการในระหว่างปี 
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 นอกจากน้ี ให้จัดการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก (วาระพิเศษ) เมื่อ
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกเห็นสมควร 
 ข้อ ๑๐ การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ต้องมีกรรมการเข้าประชุม ไม่
น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุม 
 ข้อ ๑๑ ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ประธานกรรมการสวัสดิการ 
กองทัพบก เป็นประธานการประชุม หากไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้ รองประธานกรรมการสวัสดิการ
กองทัพบก จะเป็นประธานการประชุมแทน 
 ในกรณี ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก และรองประธานกรรมการสวัสดิการ 
กองทัพบกไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้ ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก เป็นผู้มอบให้กรรมการ  
คนใดคนหน่ึงเป็นประธานในการประชุมแทน 
 ข้อ ๑๒ การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ให้ถือเสียง
ข้างมาก โดยกรรมการคนหน่ึงให้มีหน่ึงเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมเป็นผู้ช้ีขาด 
 ข้อ  ๑๓ ให้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกโดย เลขานุการ
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก   เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงานด้านสวัสดิการภายในกองทัพบก 
บริหารงานสวัสดิการภายในกองทัพบก ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกและระเบียบ
น้ี และให้มีอํานาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (๑) เสนอแผนงาน โครงการ และการงบประมาณในกิจการสวัสดิการของกองทัพบก ต่อ
คณะกรรมการ สวัสดิการกองทัพบก เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 (๒) เสนอแผนงาน โครงการ และการงบประมาณในกิจการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรง และ
หน่วยรอง  ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนสวัสดิการกองทัพบก ต่อคณะกรรมการ สวัสดิการ
กองทัพบก เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 (๓) เสนอความเห็น ในการออกระเบียบและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการดําเนินการ
จัดสวัสดิการภายในกองทัพบก ต่อคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 
 (๔) เสนอความเห็น ให้มีการจัดบริการหรือกิจกรรม สวัสดิการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม ต่อคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 
 (๕) ประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการ และศูนย์ประสานการจัด
สวัสดิการข้าราชการหรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในการดําเนินการตามระเบียบน้ี 
 (๖) ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกมอบหมาย 
 

หมวด  ๒ 
คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยขึ้นตรง หรือ หน่วยรอง 

 
 ข้อ ๑๔ ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงที่จะริเริ่มดําเนินการหรือสนับสนุนให้มี
การจัดสวัสดิการภายในหน่วยขึ้นตรงตามความเหมาะสม 
 ข้อ ๑๕ ในการจัดให้มีสวัสดิการภายในหน่วยขึ้นตรงให้ผู้ บังคับหน่วยข้ึนตรงแต่งต้ัง
คณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการ สวัสดิการ… (ช่ือหน่วยขึ้นตรง)…” ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงหรือผู้ที่ ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงมอบให้ เป็นประธานกรรมการ 
 
 



 

- ๕ - 

 (๒) ข้าราชการในหน่วยขึ้นตรงน้ัน ๆ ในจํานวนที่เหมาะสม เป็นกรรมการ โดยกรรมการ
อย่างน้อยหน่ึงคนต้องมีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชีและทําหน้าที่เป็นเหรัญญิก
ด้วย 
 (๓) ให้ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในหน่วยขึ้นตรง ตามข้อ ๑๗ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
 การคัดเลือกกรรมการ ตามข้อ ๑๕ (๒) ให้เป็นไปตามวิธีที่ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกําหนด 
 ข้อ ๑๖ คณะกรรมการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรง ตามข้อ ๑๕ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
 (๑) กําหนดระเบียบทั่วไปในการจัดสวัสดิการภายในหน่วยขึ้นตรง   
 (๒) ควบคุม กํากับดูแล การดําเนินการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยข้ึนตรง ให้
เป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก กําหนด 
 (๓) แต่งต้ังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการ
หรือดําเนินการโครงการสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยขึ้นตรง 
 (๔) พิจารณาอนุมัติหรือยกเลิกโครงการสวัสดิการภายในของหน่วยขึ้นตรง หรือ 
หน่วยรอง   
 (๕) ควบคุมการรับเงินและใช้จ่ายเงินของกองทุนสวัสดิการหน่วยขึ้นตรง 
 (๖) กําหนดนโยบายในการจ้าง ลูกจ้างและพนักงาน ของกิจการสวัสดิการของหน่วย
ขึ้นตรง กําหนดค่าตอบแทนจัดแบ่งงาน กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดระบบการ
บริหารงานบุคคลของลูกจ้างและพนักงาน 
 (๗) กําหนดอัตราค่าบริการในการใช้บริการกิจการสวัสดิการภายในที่หน่วยขึ้นตรงจัด
ให้มีการบริการ 
 (๘) อนุมัติหรือมอบอํานาจให้กรรมการคนหน่ึงคนใดเป็นผู้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันหรือ
ลงนาม  แทนคณะกรรมการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรง หรือจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรง
ร่วมกับเหรัญญิกคณะกรรมการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสวัสดิการ
ของหน่วยขึ้นตรงกําหนด 
 (๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยขึ้นตรงหรือตามที่
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก มอบหมาย 
 ข้อ ๑๗ ให้เลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการหน่วยขึ้นตรง รับผิดชอบดําเนินงานด้าน 
สวัสดิการภายในหน่วยขึ้นตรง และให้มีหน้าที่ดังน้ี 
 (๑) ติดต่อประสานงานกับกรมกําลังพลทหารบก และกรมสวัสดิการทหารบก 
 (๒) ศึกษาวิธีการ และดําเนินการด้านสวัสดิการภายในหน่วยขึ้นตรง ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 (๓) ให้การปรึกษา แนะนํา และประสานงานกับผู้รับผิดชอบในการจัดการ หรือ
ดําเนินการ ตามข้อ ๑๖ (๓) ให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบที่กําหนด 
 ข้อ ๑๘ ให้หน่วยรอง  ที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินโครงการสวัสดิการ ตามข้อ ๑๖ (๔)  
แต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการ สวัสดิการ… (ช่ือหน่วย)… ประกอบด้วย 
 (๑) ผู้บังคับหน่วยรอง หรือผู้ที่ ผู้บังคับหน่วยรอง มอบหมายให้ เป็นประธานกรรมการ 
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 (๒) ข้าราชการในหน่วยรองนั้น ๆ ในจํานวนที่เหมาะสม เป็นกรรมการ โดยกรรมการอย่าง
น้อยหน่ึงคนต้องมีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ทางด้านการเงิน การบัญชีและทําหน้าที่เป็นเหรัญญิกด้วย 
 (๓) ผู้รับผิดชอบงานด้านสวัสดิการภายในหน่วยรอง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 การคัดเลือกกรรมการ ตามข้อ ๑๘ (๒) ให้เป็นไปตามวิธีที่ผู้บังคับหน่วยรองน้ัน ๆ 
กําหนด 
 ข้อ ๑๙ คณะกรรมการสวัสดิการของหน่วยรอง  ตามข้อ ๑๘ มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
 (๑) กําหนดระเบียบทั่วไปในการจัดสวัสดิการภายในหน่วยรอง    
 (๒) ควบคุม กํากับดูแล การดําเนินการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยรอง ให้เป็นไป
ตามนโยบายและระเบียบที่ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก และ คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยขึ้น
ตรงที่เป็นต้นสังกัดของหน่วยรอง กําหนด 
 (๓) แต่งต้ังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดการ
หรือดําเนินการโครงการสวัสดิการต่าง ๆ ของหน่วยรอง  
 (๔) เสนอขออนุมั ติหรือยกเลิกโครงการสวัสดิการภายในของหน่วยรอง ต่อ
คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยขึ้นตรงที่เป็นต้นสังกัดของหน่วยรอง 
 (๕) ควบคุมการรับเงินและใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการของหน่วยรอง  
 (๖) กําหนดนโยบายในการจ้างลูกจ้างและพนักงานของกิจการสวัสดิการของ  หน่วย
รอง  กําหนดค่าตอบแทนจัดแบ่งงาน กําหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดระบบการบริหารงาน
บุคคลของลูกจ้างและพนักงาน 
 (๗) กําหนดอัตราค่าบริการในการใช้บริการกิจการสวัสดิการภายในที่หน่วยรองจัดให้มี
การบริการ 
 (๘) อนุมัติหรือมอบอํานาจให้กรรมการคนหน่ึงคนใดเป็นผู้ดําเนินการก่อหน้ีผูกพันหรือ
ลงนาม แทนคณะกรรมการสวัสดิการของหน่วยรอง หรือจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการหน่วยรอง ร่วมกับ
เหรัญญิกคณะกรรมการสวัสดิการหน่วยรอง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสวัสดิการ   หน่วยรอง
กําหนด 
 (๙) ดําเนินการเรื่องอ่ืนใดที่จําเป็นเก่ียวกับการจัดสวัสดิการภายในของหน่วยรอง หรือ
ตามที่คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก  และ คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยข้ึนตรงที่เป็นต้นสังกัด
ของหน่วยรองมอบหมาย 
  

หมวด  ๓ 
การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก 

 
 ข้อ ๒๐ ให้กรมกําลังพลทหารบก เป็นศูนย์ประสานงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ 
สวัสดิการกองทัพบก โดย มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน และกํากับดูแล ในเรื่องการจัดสวัสดิการภายใน
กองทัพบก และช่วยเหลือเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ข้อ ๒๑ การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในเรื่องการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก 
ตามระเบียบน้ีให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติราชการ 
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 ข้อ ๒๒  ประเภทของสวัสดิการภายในกองทัพบก อาจจัดให้มีดังนี้ 
 (๑) การออมทรัพย์ 
 (๒) การให้กู้เงิน 
 (๓) การเคหะสงเคราะห์ 
 (๔) การฌาปนกิจสงเคราะห์ 
 (๕) การให้บริการของร้านค้าสวัสดิการ 
 (๖) การกีฬา 
 (๗) การบันเทิงและนันทนาการ 
 (๘) กิจการสถานพักฟ้ืนและพักผ่อน 
 (๙) การสงเคราะห์ข้าราชการในด้านอ่ืน ๆ เช่น เงินช่วยค่าอาหาร เงินช่วยค่าเดินทาง 
เงินช่วยค่าเคร่ืองแบบหรือเคร่ืองแต่งกาย เงินทุนการศึกษาหรือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เป็นต้น 
 (๑๐) กิจการสโมสร 
 (๑๑)  กิจการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสวัสดิการเห็นสมควร 
 การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบกประเภทใด ตามวรรคหน่ึง ให้คํานึงถึงสภาพและ
ลักษณะของภารกิจของหน่วยงาน ความต้องการของสมาชิก จํานวนเงินทุนและศักยภาพในการจัด
สวัสดิการของกองทัพบก และการจัดสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรง 
 ข้อ ๒๓ สมาชิกในการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก ได้แก่ ข้าราชการตามที่กําหนดไว้ ใน
ข้อ ๕ และให้รวมทั้งครอบครัวของข้าราชการด้วย 
 การกําหนดประเภทสมาชิกตามวรรคหน่ึง ในการจัดสวัสดิการของกองทัพบก ให้
เป็นไปตามความเหมาะสมในแต่ละประเภทของการจัดสวัสดิการน้ัน ๆ ทั้งน้ีต้องอยู่ภายในบังคับตาม
ความในข้อ ๑๒ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.
๒๕๔๗  
  กิจการสวัสดิการใด ๆ ต้องการให้บุคคลนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเข้าใช้บริการ ในฐานะ
แขกของสมาชิก ผู้ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน หรือการจัดต้ังกิจการสวัสดิการของกิจการน้ัน ๆ  ให้
คณะกรรมการสวัสดิการซึ่งรับผิดชอบการจัดกิจการสวัสดิการน้ัน ๆ  เป็นผู้พิจารณาออกระเบียบกําหนด  โดยให้
คํานึงถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการ และความเป็นธรรมสําหรับสมาชิกเป็นสําคัญ 
  ข้อ ๒๔ การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก จะดําเนินการเป็นไปในทางการค้าหรือ
ให้บริการแก่บุคคลทั่วไปมิได้ 
 ข้อ ๒๕ การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก เรื่องใดที่มีกฎหมายรองรับไว้เป็นการเฉพาะให้
ดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายน้ัน และให้นําข้อบังคับ แห่งในระเบียบน้ีมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายน้ัน ฯ 
 ข้อ ๒๖ การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก เร่ืองใดที่มีความสําคัญและมีลักษณะเฉพาะ 
ซึ่งสมควรแยกบริหารจัดการ  คณะกรรมการสวัสดิการจะจัดดําเนินการ โดยใช้ระเบียบคณะกรรมการ
สวัสดิการ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการเป็นการเฉพาะ ตลอดจนกําหนดให้มีกองทุนสวัสดิการและการจัดทํา
บัญชีรายจ่ายเงินในเร่ืองน้ัน ๆ แยกจากกองทุนสวัสดิการก็ได้ 
 ข้อ ๒๗ การดําเนินการเพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก จะต้องได้รับ
การพิจารณาอนุมัติจาก ผู้บัญชาการทหารบก/ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ตามข้อ ๗ หรือ ผู้
บังคับหน่วยขึน้ตรง/ประธานกรรมการสวัสดิการหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ตามข้อ ๑๕ ทั้งน้ี ต้องอยู่ภายใต้ 
 
 



 
- ๘ - 

ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับ ของ ทางราชการ กฎหมายที่เก่ียวข้องและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
 (๑) การพิจารณาอนุมัติให้สวัสดิการภายในกองทัพบก ใช้ที่ดิน ทรัพย์สิน หรือ  
อาคารของราชการ เพ่ือประโยชน์แก่การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก ตามท่ีจําเป็นและเห็นสมควร 
 (๒) การพิจารณาอนุมัติให้ซ่อมแซมหรือบํารุงรักษาสถานที่ อาคารหรือทรัพย์สิน 
ตาม (๑) โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกองทุนสวัสดิการก่อน ในกรณีที่เงินกองทุนสวัสดิการไม่เพียงพออาจ
อนุมัติให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายได้เท่าที่จําเป็น 
 (๓) การพิจารณาอนุมัติให้ใช้น้ํา กระแสไฟฟ้าหรือสิ่งสาธารณูปโภคอ่ืน โดยประหยัด ทั้งน้ี 
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการกําหนด 
 ข้อ ๒๘ การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบกทุกประเภท จะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อ    
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก หรือ หน่วยขึ้นตรง แล้วแต่กรณีได้อนุมัติแล้ว  หากเป็นการจัดให้มี
สวัสดิการภายในกองทัพบก  บางประเภทเป็นกรณีเร่งด่วน หรือเป็นนโยบายของผู้บังคับบัญชา ให้
เลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก หรือ  หน่วยขึ้นตรง นําเรียนขออนุมัติจากประธานกรรมการ
สวัสดิการกองทัพบก หรือ  หน่วยขึ้นตรง แล้วแต่กรณี เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ให้เลขานุการคณะกรรมการ
สวัสดิการกองทัพบก หรือหน่วยขึ้นตรง เสนอให้คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก หรือหน่วยขึ้นตรง 
แล้วแต่กรณีทราบ  
 ข้อ ๒๙ โครงการ หรือ แผนดําเนินงานกิจการสวัสดิการของกองทัพบกกิจการใด ที่ขอ
อนุมัติรับการสนับสนุนเงินหรือขออนุมัติยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการกองทัพบก จะดําเนินการได้ก็
ต่อเมื่อคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกได้อนุมัติแล้ว 
 ข้อ ๓๐ การจัดสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรงทุกประเภท ที่ไม่ขอรับการสนับสนุนหรือ
ยืมเงินจากกองทุนสวัสดิการกองทัพบก จะดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก
หรือ หน่วยขึ้นตรง แล้วแต่กรณีได้อนุมัติแล้ว   
  

หมวด ๔ 
คณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการกองทัพบก และ 

คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกองทัพบก 
 

 ข้อ ๓๑ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพัฒนากิจการ
สวัสดิการกองทัพบก” โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
 (๑) วางแผน อํานวยการ ควบคุมกํากับดูแล กิจการสวัสดิการ ให้เป็นไปตาม
นโยบายที่คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก กําหนด 
 (๒) พิจารณากลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบแผนงาน โครงการสวัสดิการของ
กองทัพบก หน่วยขึ้นตรงและหน่วยรอง ในส่วนที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสวัสดิการกองทัพบก 
ซึ่งต้องขออนุมัติจาก คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 
 (๓) ติดตามผลการดําเนินงานกิจการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรง   
 (๔) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางาน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานได้ตาม
ความเหมาะสม 
  องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการกองทัพบก และอํานาจ
หน้าที่อ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามที่ ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพบก กําหนด  
 



 
- ๙ - 

 
 ข้อ ๓๒ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่าย
เงินกองทุนสวัสดิการกองทัพบก” โดยมีอํานาจหน้าที่ ตรวจสอบความเหมาะสมการใช้จ่ายเงินตาม
แผนงาน/โครงการสวัสดิการของกองทัพบก หน่วยขึ้นตรงและหน่วยรอง ที่เสนอขอรับการสนับสนุนจาก
กองทุนสวัสดิการกองทัพบก 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ทบ. และ
อํานาจหน้าที่อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามที่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก กําหนด  
 ข้อ ๓๓ การเสนอแผนงาน โครงการสวัสดิการท่ีขอรับการสนับสนุนจากกองทุน
สวัสดิการกองทัพบก ของ หน่วยขึ้นตรงหรือหน่วยรองแล้วแต่กรณี ซึ่ งต้องได้รับอนุมั ติจาก
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกให้มขีั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
  (๑) หน่วยต่าง ๆ  เสนอโครงการในด้านสวัสดิการตามสายการบังคับบัญชาจนถึง
หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เพ่ือพิจารณากลั่นกรองโครงการ รวมท้ังความจําเป็นในการขอรับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณในข้ันต้น โดย คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยขึ้นตรง 
 (๒) หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก รวบรวมโครงการท่ีผ่านการพิจารณา ตาม (๑) เสนอ 
กรมสวัสดิการทหารบก เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของโครงการในขั้นต้น 
  (๓) กรมสวัสดิการทหารบก/ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการ
กองทัพบก เสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาตาม (๒) ต่อที่ประชุม คณะกรรมการพัฒนากิจการ
สวัสดิการกองทัพบก   เพ่ือขอความเห็นชอบโครงการ ทั้งน้ี หากเป็นโครงการที่ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการกองทัพบกให้ กรมสวัสดิการทหารบก  เสนอโครงการดังกล่าวต่อ กรม
กําลังพลทหารบก/ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกองทัพบก 
เพ่ือนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการกองทัพบก พิจารณาให้
ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อน 
 (๔) กรมสวัสดิการทหารบก เสนอโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบตาม (๓) แล้ว ให้ 
กรมกําลังพลทหารบก/ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก เพ่ือนําเรียนขออนุมัติต่อ 
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 
 ข้อ ๓๔ ขั้นตอนการขออนุมัติแผนงาน โครงการของหน่วยรองต่อ คณะกรรมการ
สวัสดิการหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ให้เป็นไปตามที่  คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยขึ้นตรงที่เป็นต้นสังกัด
ของหน่วยรอง กําหนด 
 ข้อ ๓๕ ให้  คณะกรรมการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรง  จัดทํารายงานเสนอ       
คณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการกองทัพบก ปีละหนึ่งครั้งในห้วงเดือน มีนาคม ถึง เมษายน ของ
ทุกปี โดยในรายงานให้ระบุรายละเอียดดังน้ี 
 (๑) แผนงาน โครงการสวัสดิการท่ีได้รับการอนุมัติ หรือยกเลิก ตามอํานาจหน้าที่ใน
ข้อ ๑๖(๔) ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา         
 (๒) ผลการดําเนินกิจการของทั้ง หน่วยขึ้นตรง และหน่วยรอง โดยรวม แยกเป็นแต่ละ
กิจการ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา   
 (๓) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  รวมทั้งแสดงงบดุลของกิจการสวัสดิการของหน่วยขึ้น
ตรง และหน่วยรอง ของแต่ละกิจการ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 (๔) แผนงานที่จะดําเนินการในปีต่อไป รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินการ
ตลอดจนข้อเสนอแนะ   
 
 



- ๑๐ - 

 ข้อ ๓๖ ให้ คณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการกองทัพบก  รวบรวม สรุปผลการ
ดําเนินงานตามข้อ ๓๕ รายงานให้  คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ทราบ   

 
หมวด  ๕ 

กองทุนสวัสดิการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ  
 และการตรวจสอบภายใน 

 
 ข้อ ๓๗ ให้มีกองทุนสวัสดิการ เพ่ือดําเนินการรวบรวมรายได้จากการจัดสวัสดิการ
ประเภทต่าง ๆ เพ่ือไว้ใช้จ่ายในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก 
โดยให้ดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑) กองทุนสวัสดิการกองทัพบก อยู่ในความรับผิดชอบของ คณะกรรมการสวัสดิการ
กองทัพบก 
 (๒) กองทุนสวัสดิการหน่วยขึ้นตรง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
สวัสดิการหน่วยขึ้นตรง 
 (๓) กองทุนสวัสดิการของหน่วยรอง อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สวัสดิการของหน่วยรอง 
 ข้อ ๓๘  กองทุนสวัสดิการ ตามข้อ ๓๗ อาจมีรายได้  ดังนี้ 
 (๑) เงินรายรับที่ได้จากการจัดสวัสดิการหรือกิจการอ่ืน ๆ 
 (๒) เงินกู้จากสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด 
 (๓) เงินบริจาคเพ่ือการจัดสวัสดิการ 
 (๔) เงินอุดหนุนหรือรายได้อ่ืน ตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ 
 (๕) ดอกผลของเงินรายได้   
 (๖) รายได้อ่ืน ๆ 
 ข้อ ๓๙ ให้มีกองทุนสวัสดิการของแต่ละกิจการ เพ่ือใช้ในการบริหารกิจการ โดยอาจมี
รายได้  ดังนี้ 
 (๑) เงินรายรับที่ได้รับจากการใช้บริการและใช้สิ่งอํานวยความสะดวกของกิจการ 
 (๒) เงินรายได้จากการดําเนินการและบริหารงาน    
 (๓) เงินรายได้อ่ืน 
 ข้อ ๔๐ การดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการ
ตรวจสอบภายใน ของ กองทุนสวัสดิการ ตามข้อ ๓๗ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ คณะกรรมการสวัสดิการ
กองทัพบก กําหนด 
   ให้ คณะกรรมการสวัสดิการของหน่วยขึ้นตรง  พิจารณานําส่งเงินรายได้ของ
กองทุนสวัสดิการหน่วยขึ้นตรง สมทบเข้ากองทุนสวัสดิการกองทัพบก ปีละ ๑ ครั้ง หลังจากปิดบัญชี   
 ข้อ ๔๑ ให้ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ 
การเงิน การบัญชี การพัสดุ และการตรวจสอบภายใน ของกองทุนสวัสดิการ ในข้อ ๓๙ ในส่วนที่จําเป็น    
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือกํากับดูแล คณะกรรมการสวัสดิการของหน่วยต่าง ๆ ให้ดําเนินการจัด
สวัสดิการภายใน ตามนโยบายที่ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก กําหนด 
   ให้ กิจการสวัสดิการของกองทัพบก นําส่งเงินกําไรสุทธิสมทบเข้ากองทุน
สวัสดิการกองทัพบกปีละ ๑ ครั้ง หลังจากปิดบัญชี ตามท่ี คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก กําหนด   
   ให้ คณะกรรมการสวัสดิการหน่วยขึ้นตรงหรือหน่วยรอง มีอํานาจในการออก
ระเบียบปลีกย่อยได้ โดยไม่ขัดหรือแย้ง กับ นโยบาย และระเบียบที่ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 
กําหนดในวรรคแรก 



  

- ๑๑ - 

บทเฉพาะกาล 
   
 ข้อ ๔๒ ให้หน่วยขึ้นตรงใดที่ยังไม่ได้จัดสวัสดิการภายในตามระเบียบน้ี ให้ดําเนินการ
ตามระเบียบน้ีภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบน้ีมีผลบังคับใช้ 
 ข้อ ๔๓ ให้ กรมสวัสดิการทหารบก ดําเนินการจัดต้ัง คณะกรรมการพัฒนากิจการ
สวัสดิการกองทัพบก ตามข้อ ๓๑  เสนอต่อ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ 
 ข้อ ๔๔  ให้ กรมกําลังพลทหารบก ดําเนินการจัดต้ัง คณะกรรมการพิจารณาการใช้
จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ ทบ. ตามข้อ ๓๒ เสนอต่อ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ 
 ข้อ ๔๕ ให้ กรมการเงินทหารบก และหน่วยที่เก่ียวข้อง ร่วมกันดําเนินการร่าง 
ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการต่าง ๆ ตามข้อ ๔๐ เสนอต่อ 
คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ 
 ข้อ ๔๖ ให้ กรมกําลังพลทหารบก และหน่วยที่เก่ียวข้อง ร่วมกันดําเนินการร่าง 
ระเบียบ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก ตามข้อ ๔๑ เสนอต่อ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบก 
ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ 
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          ผู้บัญชาการทหารบก 
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หมายเหตุ  : เหตุผลในการออกระเบียบกองทัพบกฉบับน้ี เพ่ือปรับปรุงการจัดสวัสดิการของกองทัพบก 
ให้สอดคล้องกับ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗  
รวมทั้ง เพ่ือให้การจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัว   
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