ระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก
วาดวยการบริหารงานและการกําหนดหนาที่
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
พ.ศ. ๒๕๔๔
----------------------------------------โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงาน
และการกําหนดหนาที่ ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติองคการสงเคราะหทหารผานศึก
พ.ศ. ๒๕๑๐ และเปนไปตามขอบังคับองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและดําเนินกิจการ
ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงใหวางระเบียบไวดงั ตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงาน
และการกําหนดหนาที่ พ.ศ. ๒๕๔๔"
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
๓.๑ ระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนด
หนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๐”
๓.๒ ระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนด
หนาที่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓
๓.๓ ระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนด
หนาที่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๔
๓.๔ ระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนด
หนาที่ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๕ ระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนด
หนาที่ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓.๖ ระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนด
หนาที่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๖
๓.๗ ระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนด
หนาที่ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗
๓.๘ ระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนด
หนาที่ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๙
๓.๙ ระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนด
หนาที่ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๐

- ๒ ๓.๑๐ ระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนด
หนาที่ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๐
๓.๑๑ ระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนด
หนาที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๔๑
หมวด ๑
การบังคับบัญชาและหนาที่
(1)

ขอ ๔ องคการสงเคราะหทหารผานศึก มีผูอํานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศึกเปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอ ํานวยการ ผูชวยผูอํานวยการ (ฝายบริหาร) และผูชวยผูอํานวยการ
(ฝายกิจการพิเศษ) เปนผูชวย แบงสวนงานออกเปน ๒ สวน คือสวนกลางและสวนภูมิภาค
ขอ ๕ สวนกลาง ไดแก
๕.๑ สํานักผูอํานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศึก
๕.๒ สํานักงานเลขานุการ
๕.๓ ฝายนโยบายและแผน
๕.๔ ฝายปลัดบัญชี
๕.๕ ฝายสงกําลังบํารุง
๕.๖ ฝายสวัสดิการสงเคราะห
๕.๗ ฝายอาชีวสงเคราะห
๕.๘ กองตรวจสอบภายใน
๕.๙ โรงพยาบาลทหารผานศึก
ขอ ๖ สํานักผูอ ํานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศึก มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการใหคําปรึกษา เสนอขอคิดเห็น กลั่นกรองงานใหกับผูบ ังคับบัญชา ประสานงานกับหนวยงานภายนอก
และปฏิบัตงิ านอื่น ๆ ตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย มีหัวหนาสํานักผูอ ํานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศึก
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
ขอ ๗ สํานักงานเลขานุการ มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึกและสภาทหารผานศึก งานสารบรรณและธุรการ การประสานงานสวนภูมิภาค
กิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย ตลอดจนงานการประชุม รวบรวมและติดตามผลการประชุม และงานพิธีการ
ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก รวมทัง้ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย มีเลขานุการองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีรองเลขานุการ เปนผูชวย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แกไขโดยระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนดหนาที่ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๓ สํานักงานเลขานุการ แบงงานออกเปน ๓ กอง คือ
๗.๑ กองกลาง มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการบริหารงาน ควบคุม กํากับดูแลประสานงาน
และดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ และประสานงานสวนภูมิภาค มีผูอํานวยการกองกลาง เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๒ แผนก คือ
๗.๑.๑ แผนกสารบรรณและธุรการ มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชา
รับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๗.๑.๑.๑ รับ สง เก็บรักษา โตตอบเอกสาร คําสัง่ แบบธรรมเนียม
ในการปฏิบัตงิ าน
๗.๑.๑.๒ ตรวจตราดูแลความเรียบรอยและถูกตองของหนังสือและ
กรรมวิธีเอกสารตามระเบียบของทางราชการ
๗.๑.๑.๓ จัดทํางบประมาณประจําปและดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
ของสํานักงานเลขานุการ
๗.๑.๑.๔ ปฏิบัติงานธุรการขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๗.๑.๑.๕ รับเรื่องราวรองทุกขและติดตามผล
๗.๑.๑.๖ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของธุรการกอง
๗.๑.๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๗.๑.๒ แผนกงานสวนภูมิภาค มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๗.๑.๒.๑ ประสานและกํากับดูแลการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน
สวนกลางกับสวนภูมิภาค
๗.๑.๒.๒ รวบรวมคําสั่ง ระเบียบปฏิบัตทิ ี่เกี่ยวของกับหนวยงานสวนภูมิภาค
๗.๑.๒.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๗.๒ กองกฎหมาย มีหนาทีร่ ับผิดชอบกํากับดูแลกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก ประสานงานในดานกฎหมายกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนใหคําแนะนํา
ชวยเหลือในดานอรรถคดีแกผทู ี่มสี ิทธิไดรับการสงเคราะห มีผูอํานวยการกองกฎหมาย เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอ ํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงาน ออกเปน ๔ แผนก คือ
๗.๒.๑ แผนกนิติกรรม มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวย
หัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๗.๒.๑.๑ พิจารณา ใหคําแนะนํา และชวยเหลือหนวยงานตาง ๆ ในเรื่อง
เกี่ยวกับการทํานิติกรรมและสัญญา
๗.๒.๑.๒ ตรวจรางนิติกรรมและสัญญา
๗.๒.๑.๓ ตรวจรางหนังสือมอบอํานาจ
๗.๑.๑.๔ ตรวจรางหนังสือสัญญาค้ําประกันขององคการสงเคราะห
ทหารผานศึก
๗.๑.๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย

- ๔ ๗.๒.๒ แผนกอรรถคดี ๑ มีหวั หนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวย
หัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๗.๒.๒.๑ รับผิดชอบควบคุมดูแลงานในดานอรรถคดีขององคการสงเคราะห
ทหารผานศึก
๗.๒.๒.๒ ใหคําแนะนําปรึกษาในดานอรรถคดีแกผมู ีสทิ ธิไดรับการสงเคราะห
๗.๒.๒.๓ ดําเนินการสอบสวนรวมกับหนวยงานขององคการสงเคราะหทหาร
ผานศึกในกรณีทมี่ ีความจําเปนทีต่ องตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือเมือ่ มีการกระทําผิดขึ้น
๗.๒.๒.๔ เยี่ยมเยียนผูขอรับการสงเคราะหเมื่อตกเปนผูตองหาหรือตองโทษ
เกี่ยวกับคดี
๗.๒.๒.๕ ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ องคการของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชนเกี่ยวกับการขอความชวยเหลือในดานคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย
๗.๒.๒.๖ เปนเจาหนาที่เอกสารลับของกอง
๗.๒.๒.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๗.๒.๓ แผนกอรรถคดี ๒ มีหัวหนาแผนก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวย
หัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๗.๒.๓.๑ รับผิดชอบควบคุมดูแลงานในดานอรรถคดีขององคการสงเคราะห
ทหารผานศึก
๗.๒.๓.๒ ใหคําแนะนําปรึกษาในดานอรรถคดีแกผมู ีสทิ ธิไดรับการสงเคราะห
๗.๒.๓.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับการทดลองจาย หรือจายเงินคาธรรมเนียม
ในการดําเนินคดีตามขอบังคับแกผูมสี ิทธิไดรับการสงเคราะห
๗.๒.๓.๔ ดําเนินการสอบสวนรวมกับหนวยงานขององคการสงเคราะหทหาร
ผานศึก ในกรณีที่มีความจําเปนที่ตองตัง้ คณะกรรมการสอบสวน หรือเมื่อมีการกระทําผิดขึ้น
๗.๒.๓.๕ เยี่ยมเยียนผูข อรับการสงเคราะหเมื่อตกเปนผูตองหาหรือตองโทษ
เกี่ยวกับคดี
๗.๒.๓.๖ ติดตอประสานงานกับหนวยงานราชการ องคการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชนเกี่ยวกับการขอความชวยเหลือในดานคดีอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย
๗.๒.๓.๗ เปนเจาหนาที่เอกสารลับของกอง
๗.๒.๓.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๗.๒.๔ แผนกวิชาการ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนา
แผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๗.๒.๔.๑ ศึกษาตัวบทกฎหมาย และระเบียบของทางราชการหนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับองคการสงเคราะหทหารผานศึก
เพื่อประโยชนแหงการปฏิบัติงานในหนาที่
๗.๒.๔.๒ พิจารณา วินิจฉัย แปลความ ตีความ ใหความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย
ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งตาง ๆ ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก และหนวยงานอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวของ

- ๕ ๗.๒.๔.๓ รวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
ในการยกรางและแกไข พระราชบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสัง่
๗.๒.๔.๔ ดูแลและควบคุมบุคคลหรือนิตบิ ุคคล หรือหนวยงานที่ขออนุญาต
ใชชื่อตามขอบังคับสภาทหารผานศึก
๗.๒.๔.๕ เก็บรวบรวม พระราชบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง
ชององคการสงเคราะหทหารผานศึกและตัวบทกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
๗.๒.๔.๖ จัดทําสถิติการสงเคราะหและปริมาณงานของกอง
๗.๒.๔.๗ จัดทํางบประมาณประจําปของกอง
๗.๒.๔.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๗.๓ กองการประชุมและพิธีการ มีหนาทีร่ ับผิดชอบในงานการประชุม รวบรวม และติดตาม
ผลการประชุม และดําเนินการ ประสานงาน ควบคุม กํากับดูแลเรือ่ งงานพิธีการทัง้ ภายในและภายนอกขององคการ
สงเคราะหทหารผานศึกมีผอู ํานวยการกองการประชุมและพิธีการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการ
กอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๓ แผนก คือ
๗.๓.๑ แผนกการประชุม มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนา
แผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๗.๓.๑.๑ ประสานงาน เตรียมการ และดําเนินการประชุมสภาทหารผานศึก
๗.๓.๑.๒ ประสานงาน เตรียมการ และดําเนินการประชุมขององคการ
สงเคราะหทหารผานศึกซึ่งไมเกี่ยวกับหนาที่ของหนวยใดโดยเฉพาะ
๗.๓.๑.๓ ประสานงานกับหนวยตาง ๆ เกี่ยวกับการประชุม
๗.๓.๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๗.๓.๒ แผนกรวบรวมและติดตามผลการประชุม มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชา
รับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๗.๓.๒.๑ จัดเก็บรวบรวม คนควารายงานการประชุมสภาทหารผานศึก
คณะอนุกรรมการของสภาทหารผานศึก รวมทัง้ การประชุมของหนวยขึ้นตรงขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
และการประชุมที่ไมเกี่ยวของกับหนวยใดหนวยหนึง่ พรอมทั้งจัดทําสําเนารายงานการประชุมตามที่ผบู ังคับบัญชา
มอบหมาย หรือตามทีห่ นวยขึ้นตรงขององคการสงเคราะหทหารผานศึกขอความชวยเหลือ
๗.๓.๒.๒ แจงและติดตามผลการประชุม
๗.๓.๒.๓ จัดทําสรุปมติ ขอสังเกต และเหตุผลของที่ประชุมสภาทหารผานศึก
อนุกรรมการของสภาทหารผานศึก รวมทั้งการประชุมของหนวยขึ้นตรงขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๗.๓.๒.๔ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของธุรการกอง
๗.๓.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๗.๓.๓ แผนกพิธีการ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีผูชว ยหัวหนา
แผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๗.๓.๓.๑ จัดทําเรื่องงานพิธีการขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
ซึ่งไมเกี่ยวกับหนาที่ของหนวยใดโดยเฉพาะ
๗.๓.๓.๒ ดําเนินการเกีย่ วกับการวางพวงมาลาในวันทหารผานศึก และ
การวางพวงมาลาเนือ่ งในวันสําคัญตาง ๆ

- ๖ ๗.๓.๓.๓ ประสานงานกับหนวยตาง ๆ เกี่ยวกับงานพิธีการ
๗.๓.๓.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๘ ฝายนโยบายและแผน มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย วางแผน อํานวยการ
ควบคุม กํากับดูแล ประสานงานและเนินการเกี่ยวกับการกําลังพล การประชาสัมพันธ การจัดทําแผนและโครงการ
การดําเนินงานดานวิชาการ และการฝกอบรม ตลอดจนงานกรรมวิธีขอมูล ประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร
รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย มีผูอาํ นวยการฝายนโยบายและแผน เปนผูบงั คับบัญชา
รับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการฝาย เปนผูชวยฝายนโยบายและแผน แบงงานออกเปน ๓ กอง ๒ ศูนย คือ
๘.๑ กองกําลังพล มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินการวางแผน อํานวยการประสานงาน
ควบคุม และกํากับดูแลเกี่ยวกับการจัดการกําลังพล การทะเบียนประวัติและสวัสดิการของพนักงานและลูกจาง
มีผูอํานวยการกองกําลังพล เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกองและผูชวยผูอ ํานวยการกอง เปน
ผูชวย แบงงานออกเปน ๒ แผนก คือ
๘.๑.๑ แผนกบุคคล มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนา
แผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๘.๑.๑.๑ วางแผนและวิเคราะหกําลังพล ตลอดจนการจัดอัตราเงินเดือน
๘.๑.๑.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุ การจางและการเลื่อน ลด ปลด ยาย
พนักงานและลูกจาง
๘.๑.๑.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับบําเหน็จพนักงานและลูกจาง
๘.๑.๑.๔ การรักษาระเบียบวินัยและการลงโทษ
๘.๑.๒ แผนกทะเบียนประวัติและสวัสดิการ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชา
รับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๘.๑.๒.๑ จัดทําทะเบียนประวัติพนักงานและลูกจาง
๘.๑.๒.๒ จัดเก็บรักษาและตรวจประวัติพนักงานและลูกจาง
๘.๑.๒.๓ ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวพนักงานและลูกจาง
๘.๑.๒.๔ การสวัสดิการพนักงานและลูกจาง
๘.๑.๒.๕ ดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณและขอเหรียญ
เกียรติคุณใหแกพนักงาน
๘.๑.๒.๖ จัดทํางบประมาณปของกอง
๘.๑.๒.๗ ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ การเงินและการพัสดุของ
กอง
๘.๒ กองประชาสัมพันธ มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินการวางแผน อํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลเกี่ยวกับการขาว การประชาสัมพันธ กิจการตางประเทศ การรักษาความ
ปลอดภัย รวมทัง้ การสรางความเขาใจอันดีกับทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก ทหารนอกประจําการ และ
ประชาชน ตลอดจนหนวยงานอื่น มีผูอํานวยการกองประชาสัมพันธ เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีรอง
ผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๔ แผนก คือ
๘.๒.๑ แผนกขาวและสารนิเทศ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่

- ๗ ๘.๒.๑.๑ วางแผน ประสานงาน และดําเนินการดานการขาว และการ
ประชาสัมพันธขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๘.๒.๑.๒ ดําเนินการและรับผิดชอบในการรวบรวมและผลิตงาน
ดานการขาวและสารคดีเกี่ยวกับกิจการองคการสงเคราะหทหารผานศึก
๘.๒.๑.๓ จัดทํา และแจกจายและเก็บรักษาเอกสารและสิ่งพิมพเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธกิจการขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๘.๒.๑.๔ เผยแพรขาวสารทางสือ่ มวลชนตาง ๆ ตลอดจนเชิญสื่อมวลชน
จัดทําขาว
๘.๒.๑.๕ รวบรวมและวิเคราะหขาว บทความหรือเอกสารตาง ๆ และ
เรื่องราวรองทุกขของทหารผานศึก เพื่อเสนอความคิดเห็นในการดําเนินงานขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๘.๒.๑.๖ รับผิดชอบในการวางแผน ประสานงานและกํากับดูแลเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยดานการขาว
๘.๒.๑.๗ รับผิดชอบงานประชาสัมพันธเฉพาะกิจตามที่ไดรับมอบหมาย
๘.๒.๒ แผนกวิเทศสัมพันธ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชว ยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๘.๒.๒.๑ วางแผน ประสานงาน และดําเนินการประชาสัมพันธ
ดานตางประเทศ
๘.๒.๒.๒ ดําเนินการและรับผิดชอบในการรวบรวมและจัดทําเอกสาร
เกี่ยวกับกิจการขององคการสงเคราะหทหารผานศึกเปนภาษาตางประเทศ
๘.๒.๒.๓ รับผิดชอบในการรับรองแขกตางประเทศขององคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
๘.๒.๒.๔ ดําเนินการติดตอประสานงานและสรางความสัมพันธอันดี
กับหนวยงานที่เกี่ยวของกับตางประเทศ เพื่อประโยชนขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๘.๒.๒.๕ ติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกแกผูเกี่ยวของ
กับกิจการขององคการสงเคราะหทหารผานศึก ทีจ่ ะเดินทางไปราชการตางประเทศ
๘.๒.๓ แผนกโสตทัศนูปกรณ มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๘.๒.๓.๑ ดําเนินการและรับผิดชอบในการรวบรวมและผลิตงาน
ดานโสตทัศนูปกรณทุกประเภท
๘.๒.๓.๒ ดําเนินการและรับผิดชอบดานการออกแบบงานศิลป เพื่องาน
ประชาสัมพันธทุกประเภท
๘.๒.๓.๓ รับผิดชอบควบคุมดูแลการเก็บรักษาและปรนนิบัติบํารุงวัสดุ
อุปกรณตลอดจนเครือ่ งมือเครื่องใชทางโสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพเรียบรอยพรอมทีจ่ ะใชงานไดตลอดเวลา
๘.๒.๓.๔ ใหบริการดานโสตทัศนูปกรณทุกประเภทแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
๘.๒.๓.๖ จัดทํางบประมาณประจําปของกอง

- ๘ ๘.๒.๓.๗ ควบคุมการปฏิบัตงิ านสารบรรณ ธุรการ การเงิน
และการพัสดุของกอง
๘.๒.๔ แผนกรักษาความปลอดภัย มีหัวหนาแผนก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๘.๒.๔.๑ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการและ
การกํากับดูแลการรักษาความปลอดภัยดานอาคารสถานที่ การปองกันอัคคีภัย การจราจร และความสงบ
เรียบรอยของสํานักงานใหญองคการสงเคราะหทหารผานศึก
๘.๒.๔.๒ ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของเจาหนาที่
รักษาความปลอดภัย
๘.๒.๔.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๘.๓ กองแผนและวิชาการ มีหนาที่รบั ผิดชอบในการดําเนินการวางแผน อํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลเกี่ยวกับแผนและโครงการ งานดานวิชาการ การศึกษา และฝกอบรม
รวมทั้งงานสถิติและวิจัย มีผอู ํานวยการกองแผนและวิชาการ เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง
และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๓ แผนก คือ
๘.๓.๑ แผนกแผนและโครงการ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๘.๓.๑.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนและประสานงานใหเปนไปตามแผน
และนโยบาย
๘.๓.๑.๒ การวิเคราะหแผนและโครงการของหนวยตาง ๆ ในองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
๘.๓.๑.๓ ติดตามและประสานการปฏิบัตงิ านของหนวยตาง ๆ ในองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก ใหเปนไปตามแผนและโครงการ
๘.๓.๑.๔ รับผิดชอบในการจัดตั้งและปรับปรุงหนวย รวมทั้งการกําหนด
อัตราสิง่ อุปกรณขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๘.๓.๑.๕ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารและการบรรยายกิจการของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๘.๓.๑.๖ เสนอแนะในการแกไขปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ และคําสัง่ ให
เหมาะสม
๘.๓.๑.๗ จัดทํางบประมาณปของกอง
๘.๓.๑.๘ ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ การเงินและการพัสดุ
ของกอง
๘.๓.๒ แผนกวิชาการและฝกอบรม มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๘.๓.๒.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาคนควาทางวิชาการ รวมทัง้ การ
จัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัตงิ านทีจ่ ะนํามาปรับปรุงในดานการบริหารและการสงเคราะหทหารผานศึก
๘.๓.๒.๒ รวบรวมเอกสารหนังสือทางวิชาการและเอกสารหนังสืออื่น ๆ
ที่เปนประโยชนไวเพื่อการศึกษาคนควาและดําเนินกิจการหองสมุด

- ๙ ๘.๓.๒.๓ รวบรวมขอบังคับ ระเบียบ และคําสั่งตาง ๆ รวมทั้งกฎหมาย
ที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําเปนคูมือในการปฏิบัตงิ าน
๘.๓.๒.๔ การดําเนินการในดานการศึกษาและฝกอบรม รวมทั้งการติดตอ
ประสานงานดานวิชาการ
๘.๓.๓ แผนกสถิติและวิจัย มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๘.๓.๓.๑ เก็บประวัติทหารผานศึก ตรวจสอบและรับรองหลักฐาน
การรับการสงเคราะห และจัดทําบัตรบันทึกสถิติผูมสี ิทธิไดรบั การสงเคราะห
๘.๓.๓.๒ รวบรวมสถิติการสงเคราะหทงั้ สวนกลางและสวนภูมิภาค
๘.๓.๓.๓ จัดทําสถิติตาง ๆ ในรูปแบบและวิธีการทางสถิติ
๘.๓.๓.๔ วิเคราะหตัวเลขทางสถิติ ผลการใชจายเงินเพื่อประโยชน
ในการวางแผน และการทํางบประมาณขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๘.๔ ศูนยกรรมวิธีขอมูล มีหนาที่รบั ผิดชอบในการดําเนินการวางแผน อํานวยการ
ประสานงาน ควบคุมปรนนิบัตบิ ํารุงรักษาเบื้องตนและกํากับดูแลงานประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร
รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย มีหัวหนาศูนยกรรมวิธีขอมูล เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีรองหัวหนาศูนย เปนผูชวย มีหนาที่
๘.๔.๑ วางแผนแมบท แผนการปฏิบัติในการจัดเตรียมทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการ
พัฒนางานวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม
๘.๔.๒ วางแผน ดําเนินการ ประสานงานและควบคุมกํากับดูแลงานประมวลผล
การบํารุงรักษาและงานรักษาความปลอดภัยของแฟมขอมูล งานสื่อสารขอมูลและสิง่ อุปกรณตาง ๆ ในระบบ
คอมพิวเตอรใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด
๘.๔.๓ เปนหนวยงานกลางในการกําหนดมาตรฐานและดําเนินการวิเคราะหออกแบบ
เขียนโปรแกรมชุดคําสั่ง บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร และใหคําแนะนําปรึกษา บริการและจัดทําระบบงาน
คอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหนวยงานตาง ๆ ใหเหมาะสม
๘.๔.๔ กํากับ ดูแลการบริหารและบํารุงรักษาระบบการจัดการฐานขอมูล และ
งานรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอรและอุปกรณ เพื่อใหคงสภาพพรอมใหการสนับสนุนแกผบู ังคับบัญชา
และหนวยงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
๘.๔.๕ ประสานงานดานเอกสาร และแฟมขอมูล ระหวางศูนยกรรมวิธีขอมูลและ
หนวยงานตาง ๆ สนับสนุนวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกพนักงานองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก
๘.๔.๖ ดําเนินงานดานธุรการ งบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๘.๔.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๘.๕ ศูนยสนับสนุนการฝกอบรมองคการสงเคราะหทหารผานศึก มีหนาทีร่ ับผิดชอบใน
การสนับสนุนการฝกอบรม ประชุม สัมมนา และดําเนินการดานการเกษตร รวมทัง้ ปรับปรุงสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติ เพื่อใหเปนสถานที่นันทนาการของทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก ทหารนอกประจําการ
พนักงานองคการสงเคราะหทหารผานศึก หนวยงานและบุคคลอื่น มีหัวหนาศูนยสนับสนุนการฝกอบรม

- ๑๐ องคการสงเคราะหทหารผานศึก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีรองหัวหนาศูนย เปนผูชวย แบงงานออกเปน
๒ แผนก คือ
๘.๕.๑ แผนกธุรการ มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนา
แผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๘.๕.๑.๑ ดําเนินการธุรการ การกําลังพล การสวัสดิการ และการ
ประชาสัมพันธ
๘.๕.๑.๒ ดําเนินการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ
๘.๕.๑.๓ ปฏิบัติงานดานการติดตอสื่อสาร
๘.๕.๑.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๘.๕.๒ แผนกอาคารสถานที่และการเกษตร มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชา
รับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๘.๕.๒.๑ ดูแลควบคุมและรักษาบริเวณอาคารสถานทีส่ ิ่งอุปกรณตาง ๆ
๘.๕.๒.๒ ดําเนินการรักษาความปลอดภัย
๘.๕.๒.๓ ดําเนินการดานการเกษตร รวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดลอม
ตามธรรมชาติเพื่อใหเปนสถานที่นันทนาการ
๘.๕.๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๙ ฝายปลัดบัญชี มีหนาที่รบั ผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย วางแผน อํานวยการ ควบคุม
กํากับดูแล ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ การบัญชี การเงิน การควบคุมบัญชีทรัพยสินและ
ลูกหนี้ รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นตามทีผ่ บู ังคับบัญชามอบหมาย มีผูอํานวยการฝายปลัดบัญชี เปนผูบ ังคับบัญชา
รับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการฝาย เปนผูชวย
ฝายปลัดบัญชี แบงงานออกเปน ๓ กอง คือ
๙.๑ กองการเงิน มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน
ควบคุม และกํากับดูแลเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของเงิน
งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินกองทุนสงเคราะห และเงินทุนบริจาค มีผูอํานวยการกองการเงิน เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน
๓ แผนก คือ
๙.๑.๑ แผนกเงินทั่วไป มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนา
แผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๙.๑.๑.๑ เบิกรับ และเก็บรักษาเงินในงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๙.๑.๑.๒ จายเงินเดือน คาจาง เงินสวัสดิการพนักงาน เงินชวยเหลือ
พนักงานเงินคาใชจายในการดําเนินงานของเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๙.๑.๑.๓ จายเงินให สํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต
นิคมเกษตรกรรมทหารผานศึก และศูนยสนับสนุนการฝกอบรมองคการสงเคราะหทหารผานศึก ตามฎีกา
ทั้งเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
๙.๑.๑.๔ ดําเนินการเกี่ยวกับภาษีเงินไดของพนักงาน และภาษีเงินไดหัก
ณ ที่จายของบริษัทหางราน ในสวนที่เกี่ยวของกับกองการเงิน องคการสงเคราะหทหารผานศึก

- ๑๑ ๙.๑.๑.๕ เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานของแผนก
๙.๑.๑.๖ จัดทํารายการการรับ – จายเงินประจําวัน และทะเบียนคุม
ทางการเงิน
๙.๑.๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๙.๑.๒ แผนกเงินสงเคราะห มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๙.๑.๒.๑ เบิกรับเงินทุนบริจาค และเก็บรักษาเงินสงเคราะหทหารผานศึก
หมวดอุดหนุน
๙.๑.๒.๒ จายเงินทุนบริจาคและเงินสงเคราะหทหารผานศึก หมวดอุดหนุน
๙.๑.๒.๓ เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของเงินทุนบริจาค
๙.๑.๒.๔ จัดทํารายงานการรับ – จายเงินประจําวัน และทะเบียนคุมทาง
การเงิน
๙.๑.๒.๕ ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน การงบประมาณ
และการพัสดุของกอง
๙.๑.๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๙.๑.๓ แผนกเงินกองทุน มีหัวหนาแผนก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๙.๑.๓.๑ เบิกรับ และเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๑.๓.๒ จายเงินกองทุนสงเคราะหทหารผานศึกประเภทตาง ๆ
๙.๑.๓.๓ ตรวจสอบยอดเงินโอนผานธนาคาร ทั้งยอดรับและจาย
๙.๑.๓.๔ จัดทํารายงานการรับ - จายเงินประจําวัน และทะเบียนคุม
ทางการเงิน
๙.๑.๓.๕ จัดเก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของเงินกองทุน
สงเคราะหทหารผานศึก
๙.๑.๓.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๙.๒ กองบัญชี มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน
ควบคุม และกํากับดูแลเกี่ยวกับการบัญชี ตลอดจนการควบคุมบัญชีทรัพยสินและลูกหนี้ขององคการสงเคราะห
ทหารผานศึก มีผูอํานวยการกองบัญชี เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวย
การกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๔ แผนก คือ
๙.๒.๑ แผนกบัญชีเงิน มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๙.๒.๑.๑ ดําเนินงานและจัดทําบัญชีเงินงบประมาณ และเงินอื่นของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก

- ๑๒ ๙.๒.๑.๒ จัดทํางบการเงินประจําปขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๒.๑.๓ ควบคุม และเก็บรักษาเอกสารทางการเงินของเงินงบประมาณ
และเงินอื่นขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๒.๑.๔ จัดทําทะเบียนทางการเงิน ประกอบรายการทางบัญชี
๙.๒.๑.๕ จัดทําทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจาย
๙.๒.๑.๖ งานดานวิชาการบัญชีขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
ตลอดจนการวางระบบและวิธีปฏิบัตทิ างบัญชีตาง ๆ และใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการบัญชี
๙.๒.๑.๗ ดูแลผลประโยชนขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๒.๑.๘ ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน การงบประมาณ
และการพัสดุของกอง
๙.๒.๑.๙ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๙.๒.๒ แผนกบัญชีทรัพยสินและเงินกองทุน มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชา
รับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๙.๒.๒.๑ ดําเนินงาน และจัดทําบัญชีเงินกองทุนสงเคราะหทหารผานศึก
ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๒.๒.๒ ดําเนินงาน และจัดทําบัญชีคุมทรัพยสินทุกประเภทขององคการ
๙.๒.๒.๓ คํานวณคาเสื่อมราคาทรัพยสิน ทางบัญชีทุกประเภท
๙.๒.๒.๔ ควบคุมและเก็บรักษาเอกสารทางการเงินของเงินกองทุน
สงเคราะหทหารผานศึก และเอกสารเกี่ยวกับทรัพยสินขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๒.๒.๕ จัดทําทะเบียนทางการเงิน ประกอบรายการทางบัญชี
๙.๒.๒.๖ จัดทํางบการเงินประจําปของเงินกองทุนสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๒.๒.๗ ตรวจสอบรายการทางบัญชีของทรัพยสินที่ขอจําหนายแลกเปลี่ยน
โอนทรัพยสินประเภทตาง ๆ ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๒.๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๙.๒.๓ แผนกบัญชีลกู หนี้ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๙.๒.๓.๑ จัดทําทะเบียนคุมบัญชีลูกหนี้ทุกประเภทขององคการสงเคราะห
ทหารผานศึก ยกเวนเงินยืมทดรองจาย
๙.๒.๓.๒ ควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับลูกหนี้ขององคการสงเคราะหทหาร
ผานศึก
๙.๒.๓.๓ ควบคุมและเก็บรักษาเอกสารทางการเงินทีเ่ กี่ยวกับการกูยมื เงิน
ทุกประเภทขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๒.๓.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๙.๒.๔ แผนกประนอมหนี้ มีหัวหนาแผนก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๙.๒.๔.๑ ดําเนินการติดตามตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ขององคการสงเคราะห
ทหารผานศึก

- ๑๓ ๙.๒.๔.๒ ดําเนินการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้ และรักษาผลประโยชน
ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๒.๔.๓ พิจารณาและดําเนินการเกี่ยวกับการขอผอนผันชําระหนี้
และตกลงประนอมหนี้กบั ลูกหนี้
๙.๒.๔.๔ พิจารณาและดําเนินการเกี่ยวกับการจําหนายลูกหนี้ของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๒.๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๙.๓. กองบริหารและควบคุม มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการวางแผนอํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลเกี่ยวกับการงบประมาณ การบริหารและควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ
และเงินอื่นขององคการสงเคราะหทหารผานศึก ใหเปนไปตามแผนงานและโครงการ มีผูอํานวยการกองบริหารและ
ควบคุม เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอ ํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงาน
ออกเปน ๔ แผนก คือ
๙.๓.๑ แผนกแผนงบประมาณ มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๙.๓.๑.๑ พิจารณาความตองการ รวบรวมคําของบประมาณของ
หนวยงานตาง ๆ ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําป รวมทัง้ การขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณเพิม่ เติมระหวางป
๙.๓.๑.๒ จัดสรรและจัดทํางบประมาณประจําป ตลอดจนจัดทําแผน
การใชจายเงินงบประมาณขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๓.๑.๓ ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงบประมาณขององคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
๙.๓.๑.๔ งานดานวิชาการงบประมาณขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
และระเบียบที่ถือปฏิบัติเพือ่ ประโยชนในการตรวจสอบการใชงบประมาณขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๓.๑.๕ ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน การงบประมาณ
และการพัสดุของกอง
๙.๓.๑.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๙.๓.๒ แผนกตรวจจาย ๑ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๙.๓.๒.๑ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณ เงินสงเคราะห
และเงินสินเชื่อขององคการสงเคราะหทหารผานศึก ใหเปนไปตามขอบังคับสภาทหารผานศึก คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
และระเบียบอื่นใดที่องคการสงเคราะหทหารผานศึกถือปฏิบตั ิ
๙.๓.๒.๒ พิจารณาขออนุมัติสงั่ จายเงินงบประมาณและเงินอื่นขององคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
๙.๓.๒.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

- ๑๔ ๙.๒.๓ แผนกตรวจจาย ๒ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชว ยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๙.๒.๓.๑ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณ เงินสงเคราะห
และเงินอื่นขององคการสงเคราะหทหารผานศึก ใหเปนไปตามขอบังคับสภาทหารผานศึก คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
และระเบียบอื่นใดที่องคการสงเคราะหทหารผานศึกถือปฏิบตั ิ
๙.๒.๓.๒ พิจารณาขออนุมัติสงั่ จายเงินงบประมาณและเงินอื่นขององคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
๙.๒.๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๙.๒.๔ แผนกควบคุมงบประมาณ มีหัวหนาแผนก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๙.๒.๔.๑ ควบคุม และติดตามผลการใชจายเงินงบประมาณ และเงินอื่น
ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก ที่ไดรบั อนุมัติใหเปนไปตามแผนงานและโครงการ รวมทั้งงบประมาณเพิ่มเติม
ระหวางป
๙.๒.๔.๒ จัดทําระเบียบคุมเงินงบประมาณ รายงานผลการใชจายเงิน
งบประมาณขององคการสงเคราะหทหารผานศึก และจัดทํารายงานสถานภาพเงินงบประมาณ
๙.๓.๔.๓ ดําเนินการเกี่ยวกับการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๙.๓.๔.๔ ดําเนินการขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลือ่ มป ตลอดจนการขออนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจายเงินกันไวเบิกเหลื่อมป
๙.๓.๔.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๑๐ ฝายสงกําลังบํารุง มีหนาที่รบั ผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย วางแผน อํานวยการ
ควบคุม กํากับดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการสงกําลัง การซอมบํารุง การกอสราง การพัสดุ การจัดหา
การควบคุม การจําหนาย และการบริการ รวมทัง้ ปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย มีผูอํานวยการ
ฝายสงกําลังบํารุง เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอ ํานวยการฝายเปนผูชวย
ฝายสงกําลังบํารุง แบงงานออกเปน ๓ กอง คือ
๑๐.๑ กองบริการ มีหนาที่รบั ผิดชอบในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน
ควบคุม กํากับดูแลเกี่ยวกับการบริการ การใชยานพาหนะ การซอมบํารุง และการติดตอสือ่ สาร มีผูอํานวยการ
กองบริการ เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงาน
ออกเปน ๓ แผนก คือ
๑๐.๑.๑ แผนกการบริการ มีหัวหนาแผนก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๐.๑.๑.๑ ควบคุมดูแลรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบ
เรียบรอยบริเวณอาคารและสถานที่ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๑.๑.๒ จัดเตรียมสถานที่เนือ่ งในพิธี และโอกาสตาง ๆ ของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๑.๑.๓ ใหการสนับสนุนงานดานบริการ และแรงงาน

- ๑๕ ๑๐.๑.๑.๔ เบิกจายคาสาธารณูปโภคขององคการสงเคราะหทหาร
ผานศึก
๑๐.๑.๑.๕ จัดทํางบประมาณประจําปของกอง
๑๐.๑.๑.๖ ใหการสนับสนุนงานดานการติดตอสือ่ สาร
๑๐.๑.๑.๗ ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน และ
การพัสดุของกอง
๑๐.๑.๑.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๐.๑.๒ แผนกยานพาหนะ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๐.๑.๒.๑. ควบคุมดูแลการใชยานพาหนะของแผนก เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการปฏิบตั ิงานของหนวยงานตาง ๆ
๑๐.๑.๒.๒ รับผิดชอบแหลงรวมรถขององคการสงเคราะหทหาร
ผานศึก
๑๐.๑.๒.๓ ปรนนิบัติบํารุง และซอมบํารุงยานพาหนะใหพรอมที่จะ
ปฏิบัติงานไดตลอดเวลา
๑๐.๑.๒.๔ ควบคุมดูแลการใชน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นให
เปนไปโดยประหยัด
๑๐.๑.๒.๕ ปฏิบัติงานอืน่ ตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๐.๑.๓ แผนกซอมบํารุง มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๐.๑.๓.๑ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ และซอมบํารุงวัสดุครุภัณฑ
ประจําสํานักงานขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๑.๓.๒ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๐.๒ กองการพัสดุ มีหนาที่รบั ผิดชอบในการดําเนินการวางแผน อํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดหา การควบคุม การแจกจาย การเก็บรักษา
และการจําหนาย มีผูอํานวยการกองการพัสดุ เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวย
ผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๑ สวน ๒ แผนก คือ
๑๐.๒.๑ สวนจัดหา มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนา
แผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๐.๒.๑.๑ จัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อ การจัดจาง การเชา
ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๒.๑.๒ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๐.๒.๒ แผนกคลังสิ่งอุปกรณ มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่

- ๑๖ ๑๐.๒.๒.๑ รับผิดชอบในการเก็บรักษา และการแจกจายพัสดุของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๒.๒.๒ ดําเนินการดานบัญชีพัสดุทเี่ ก็บรักษาไวในคลังพัสดุ
๑๐.๒.๒.๓ รักษาระดับพัสดุคงคลังประเภทวัสดุสํานักงาน และวัสดุงาน
บานงานครัวใหพรอมที่จะสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ
๑๐.๒.๒.๔ กํากับหมายเลขพัสดุขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
ตามที่แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณกําหนด
๑๐.๒.๒.๕ ตรวจสอบหลักฐานการเบิกพัสดุใหถกู ตอง
๑๐.๒.๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๐.๒.๓ แผนกควบคุมสิ่งอุปกรณ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๐.๒.๓.๑ ควบคุมทรัพยสิน และสิ่งอุปกรณทุกประเภทขององคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๒.๓.๒ ควบคุมครุภัณฑ ใหเปนไปตามอัตราครุภัณฑประจําหนวย
ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๒.๓.๓ ตรวจสอบสถานภาพสิ่งอุปกรณของหนวยตาง ๆ ของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๒.๓.๔ ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดหมายเลขพัสดุของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๒.๓.๕ ดําเนินการในเรื่องการจําหนายพัสดุ รวมทัง้ การขาย
แลกเปลี่ยนโอนและแปรสภาพ หรือทําลาย
๑๐.๒.๓.๖ ดําเนินการในเรื่องการตรวจสอบพัสดุประจําปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
๑๐.๒.๓.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๐.๓ กองกอสราง มีหนาที่รบั ผิดชอบในการดําเนินการวางแผน อํานวยการประสานงาน
ควบคุม และกํากับดูแลเกี่ยวกับการออกแบบ และประเมินราคางาน ควบคุมการกอสราง สํารวจและรังวัดที่ดิน
มีผูอํานวยการกองกอสราง เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวย การกอง
เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๓ แผนก คือ
๑๐.๓.๑ แผนกแบบแปลน มีหัวหนาแผนก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๐.๓.๑.๑ ออกแบบ เขียนแบบ คํานวณโครงสราง และประเมินราคา
กอสรางขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๓.๑.๒ สนับสนุนดานชางเทคนิคกับหนวยงานขององคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๓.๑.๓ จัดทํางบประมาณประจําปของกอง

- ๑๗ ๑๐.๓.๑.๔ ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน และ
การพัสดุของกอง
๑๐.๓.๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๐.๓.๒ แผนกกอสราง มีหัวหนาแผนก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๐.๓.๒.๑ ควบคุมการกอสรางขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๓.๒.๒ ตรวจสอบและบริการงานกอสราง และสนับสนุนดานชาง
เทคนิคกับหนวยงานขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๓.๒.๓ วินิจฉัยและใหคําแนะนําที่ถูกตอง ในกรณีที่มปี ญหาดาน
การกอสราง
๑๐.๓.๒.๔ วางแผนซอมแซมปรับปรุงอาคาร และสิง่ กอสรางของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๓.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๐.๓.๓ แผนกสํารวจและรังวัด มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๐.๓.๓.๑ ดําเนินการสํารวจที่ดินขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๓.๓.๒ ทําการรังวัดที่ดินขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๓.๓.๓ ดําเนินการตรวจสอบ และรวมระวังชี้แนวเขตที่ดินของ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๓.๓.๔ สนับสนุนดานชางเทคนิคกับหนวยงานขององคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
๑๐.๓.๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
(1)
ขอ ๑๑ ฝายสวัสดิการสงเคราะห มีหนาที่รับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย วางแผน
อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะหดานสวัสดิการ ดานใหกูยืมเงิน
และสงเสริมกิจการในดานเงินทุนแกทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก และทหารนอกประจําการ และดานการ
ฌาปนกิจสงเคราะห มีผูอํานวยการฝายสวัสดิการสงเคราะห เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอ ํานวยการฝาย
เปนผูชวย
ฝายสวัสดิการสงเคราะห แบงงานออกเปน ๓ กอง ๑ สวน คือ
๑๑.๑ กองสวัสดิการ มีหนาที่รบั ผิดชอบในการดําเนินการวางแผน อํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลเกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การสวัสดิการ การสงเคราะห ดานการศึกษา
และการสังคมสงเคราะห รวมทั้งการกุศลสงเคราะหตาง ๆ ใหแกทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก และทหาร
นอกประจําการ มีผอู ํานวยการกองสวัสดิการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวย
ผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๓ แผนก ๑ หนวย คือ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แกไขโดยระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนดหนาที่ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๒

- ๑๘ ๑๑.๑.๑ แผนกสวัสดิการ มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๑.๑.๑.๑ ชวยเหลือในการบําบัดทุกขบํารุงสุข และการสวัสดิการ
คือประสบภัยพิบัติ การจัดการศพ เงินเลี้ยงชีพรายเดือน เงินชวยเหลือรายเดือนแกครอบครัวทหารผานศึก
บัตรชั้นที่ ๑ เงินชวยเหลือรายเดือนแกทหารผานศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔ ที่พิการทุพพลภาพ
เงินชวยเหลือคาครองชีพเพื่อผดุงเกียรติเปนรายเดือน การสงเคราะหเครือ่ งอุปโภคบริโภค และการกุศลสงเคราะห
ตาง ๆ
๑๑.๑.๑.๒ การสงเคราะหคาคลอดบุตร แกทหารผานศึกหญิงหรือภริยา
ของทหารผานศึกที่กําลังกระทําหนาที่ในการสงคราม หรือในการรบ หรือปองกันหรือปราบปรามการกระทําอัน
เปนภัยตอความมั่นคง หรือความปลอดภัยแหงราชอาณาจักร ไมวาภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือใน
การปราบปรามการจลาจลตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด
๑๑.๑.๑.๓ จัดพนักงานออกเยี่ยมเยียนและใหการสงเคราะหทหาร
ผานศึกที่รบั บาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติหนาที่ในการสงสงครามหรือในการรบ หรือปองกันหรือปราบปราม
การกระทําอันเปนภัยตอความมั่นคง หรือความปลอดภัยแหงราชอาณาจักร ไมวาภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร
หรือในการปราบปรามการจลาจลตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด
๑๑.๑.๑.๔ ติดตอกับครอบครัวของทหารผานศึกที่ไดรับอันตรายถึงตาย
หรือบาดเจ็บจากการกระทําหนาที่ในการสงครามหรือในการรบ หรือปองกันหรือปราบปรามการกระทําอันเปนภัย
ตอความมั่นคง หรือความปลอดภัยแหงราชอาณาจักร ไมวาภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการ
ปราบปรามการจลาจลตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ เพื่อไดการสงเคราะหใน
การจัดการศพ หรือชวยเหลือในการสวัสดิการอื่น ๆ
๑๑.๑.๑.๕ ดําเนินการใหผูมสี ิทธิไดรับการสงเคราะห ไดรับสิทธิ
และเกียรติจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐ และสังคม
๑๑.๑.๑.๖ สงเคราะหทหารผานศึกผูชราภาพ อัตคัดยากจนและ
ไรผูอปุ การะเขาพํานักในสถานสงเคราะหอื่น
๑๑.๑.๑.๗ ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน และ
การพัสดุของกอง
๑๑.๑.๑.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๑.๑.๒ แผนกสงเคราะหการศึกษา มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๑.๑.๒.๑ สงเคราะหการศึกษา จนจบระดับปริญญาตรี แกทหาร
ผานศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ สามีหรือภรรยาของทหารผานศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑
บุตรของทหารผานศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑ และผูรบั บัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึกบัตรชั้นที่ ๑
๑๑.๑.๒.๒ สงเคราะหการศึกษา แกบุตรของทหารผานศึกที่กําลัง
ปฏิบัติหนาที่ในการสงครามหรือในการรบ หรือปองกันหรือปราบปรามการกระทําอันเปนภัยตอความมั่นคง หรือ
ความปลอดภัยแหงราชอาณาจักร ไมวาภายในหรือภายนอกราชอาณาจักร หรือในการปราบปรามการจลาจล
ตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด

- ๑๙ ๑๑.๑.๒.๓ สงเคราะหดานทุนการศึกษาแกบุตรทหารผานศึกนอก
ประจําการบัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔ เพื่อศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จนจบการศึกษาปริญญา
ในประเทศและติดตามผลการศึกษา
๑๑.๑.๒.๔ พิจารณาและดําเนินการใหทุนการศึกษาตามความเหมาะสม
แกบุตรของทหารผานศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๒, ๓ และ ๔ ที่พิการจากการปฏิบัติหนาที่ในการสงครามหรือ
ในการรบ
๑๑.๑.๒.๕ ใหบริการแนะแนวการศึกษาและออกหนังสือขอรับการ
สนับสนุนใหแกทหารผานศึกนอกประจําการทุกชั้นบัตรและครอบครัวบัตรชั้นที่ ๑ เขาศึกษาในสถานศึกษาของ
ทางรัฐบาลและเอกชน รวมทัง้ ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
๑๑.๑.๒.๖ เก็บรวบรวมประวัติผูขอรับการสงเคราะหดานการศึกษา
และดานทุนการศึกษา รวมทั้งติดตามและประเมินผลการใหการสงเคราะห
๑๑.๑.๒.๗ ชวยสนับสนุนการบริหารและดําเนินกิจการศูนยพฒ
ั นา
เด็กเล็กองคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๑.๑.๒.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๑.๑.๓ แผนกสังคมสงเคราะห มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๑.๑.๓.๑ สอบประวัติ และศึกษาถึงสภาพ สถานการณตาง ๆ ของ
ผูขอรับการสงเคราะห ทั้งในดานสอบถามและบันทึกขอมูลเบื้อตนสอบหาขอเท็จจริงเพื่อใหไดขอมูลเปนประโยชน
แกการสงเคราะห การเยี่ยมเยียนทีอ่ ยูอาศัย การใหคําปรึกษาหารือ แนะนํา แกไขปญหาในขั้นตน และการสงตอไป
ยังหนวยอื่นทีเ่ กี่ยวของทัง้ ในหนวยงานองคการสงเคราะหทหารผานศึก และสวนราชการอื่น
๑๑.๑.๓.๒ ติดตามผลประเมินผลการใหการสงเคราะหของกองสวัสดิการ
ใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไว
๑๑.๑.๓.๓ สนับสนุนและใหทําวินิจฉัยพิจารณาในขั้นตนแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ตามทีร่ ับมอบหมายในการสอบหาขอเท็จจริง กรณีเกิดปญหาการสงเคราะหดานสวัสดิการตาง ๆ
๑๑.๑.๓.๔ สงเคราะหเงินยังชีพครั้งคราวแกทหารผานศึกนอกประจําการ
ทุกชั้นบัตร และครอบครัวผูถือบัตรชั้นที่ ๑
๑๑.๑.๓.๕ สงเคราะหคารักษาพยาบาล แกทหารผานศึกนอกประจําการ
ทุกชั้นบัตรและครอบครัวทหารผานศึกบัตรชั้นที่ ๑ รวมทั้งดําเนินการรับเรื่องการมอบอํานาจคารักษาพยาบาลและ
การโอนยายเขตการสงเคราะหคารักษาพยาบาล
๑๑.๑.๓.๖ รวบรวมหลักฐานและประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
เพื่อดําเนินการใหทหารผานศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑ ที่พิการทุพพลภาพขนาดหนักไดรบั เงินชวยเหลือตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบ คาทดแทน และการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชน
ผูปฏิบัตหิ นาทีร่ าชการหรือชวยเหลือราชการ เนื่องในการปองกันอธิปไตย และรักษาความสงบเรียบรอยของ
ประเทศ (บ.ท.ช.)
๑๑.๑.๓.๗ ดําเนินการติดตามบํานาญพิเศษใหแกทหารผานศึกนอก
ประจําการบัตรชั้นที่ ๑ และครอบครัวทหารผานศึกบัตรชั้นที่ ๑ ในกรณีที่มีปญ
 หา
๑๑.๑.๓.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย

- ๒๐ ๑๑.๑.๔ หนวยอาคารสงเคราะห มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๑.๑.๔.๑ พิจารณาและดําเนินการใหการสงเคราะหที่พักอาศัยแกทหาร
ผานศึกนอกประจําการที่พิการทุพพลภาพ บัตรชั้นที่ ๑
๑๑.๑.๔.๒ ควบคุมดูแลผูพ ักอาศัยในอาคารสงเคราะหทหารผานศึกพิการ
รามอินทรา ใหอยูในสภาพเรียบรอยรวมทัง้ การซอมแซมบํารุงรักษาอาคารฯ
๑๑.๑.๔.๓ ควบคุมดูแลผูพ ักอาศัยในอาคารสงเคราะหฯ ใหอยูใน
ขอบังคับระเบียบและคําสัง่ รวมทัง้ การอํานวยความสะดวก และแกไขปญหาทีเ่ กิดขึ้น
๑๑.๑.๔.๔ ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใน
ดานสาธารณูปโภคตาง ๆ รวมทั้งในดานการจัดทําทะเบียนราษฎร
๑๑.๑.๔.๕ จัดนันทนาการแกทหารผานศึกนอกประจําการทีพ่ ิการ
ทุพพลภาพ บัตรชั้นที่ ๑ เพื่อเปนการบํารุงขวัญและความสามัคคี
๑๑.๑.๕.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๑.๒ กองทุนสงเคราะห มีหนาที่รบั ผิดชอบในการดําเนินการวางแผน อํานวยการ
ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลเกี่ยวกับการใหกูยืมเงินทุกประเภท และสงเสริมกิจการในดานเงินทุนแก
ทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก และทหารนอกประจําการ มีผูอาํ นวยการกองทุนสงเคราะห เปนผูบ ังคับบัญชา
รับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๔ แผนก คือ
๑๑.๒.๑ แผนกนิติกรรมและสัญญา มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๑.๒.๑.๑ ดําเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการทํานิติกรรมสัญญา และ
สัญญาใหกูยืมเงินทุกประเภท
๑๑.๒.๑.๒ ดําเนินการเกี่ยวกับจดทะเบียนจํานองที่ดินเพื่อค้ําประกัน
การกูยืมเงิน กิจกรรม ตาง ๆ เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา และกฎหมายของกองทุนสงเคราะห
๑๑.๒.๑.๓ ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน และ
การพัสดุของกองทุนสงเคราะห
๑๑.๒.๑.๔ ควบคุมดูแลการใชยานพาหนะ น้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น
การเก็บรักษา ซอมบํารุงยานพาหนะชั้นตน จัดการเกี่ยวกับการบริการตาง ๆ และกิจการอื่นทีม่ ิไดระบุไวใหเปน
หนาที่ของแผนกใด
๑๑.๒.๒ แผนกวิเคราะหสินเชื่อ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๑.๒.๒.๑ ดําเนินการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ตรวจสอบสภาพขอเท็จจริง
และวิเคราะหสินเชื่อในการใหกูยมื เงิน
๑๑.๒.๒.๒ ดําเนินการประเมินราคาหลักทรัพยในการค้ําประกันเงินกูยมื
๑๑.๒.๒.๓ ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพแกผูมสี ิทธิ
ไดรับการสงเคราะหในดานสินเชื่อ
๑๑.๒.๒.๔ ดําเนินการติดตามและควบคุมการใหสินเชื่อทุกประเภท
ใหเปนไปตามวัตถุประสงค

- ๒๑ ๑๑.๒.๒.๕ ดําเนินการดานประชาสัมพันธของกองทุนสงเคราะห
๑๑.๒.๒.๖ จัดทํางบประมาณประจําปของกองทุนสงเคราะห
๑๑.๒.๓ แผนกสินเชื่อ ๑ สงเคราะห มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๑.๒.๓.๑ ดําเนินการรับคํารองขอกูยืมเงิน ตรวจสอบหลักฐานกําหนด
วงเงินใหกูยืมเงิน และจัดทําสัญญาตาง ๆ แกผูมสี ิทธิไดรบั การสงเคราะห
๑๑.๒.๓.๒ ดําเนินการใหสินเชื่อเพื่อการเกษตรกรรมแกผมู ีสิทธิไดรบั
การสงเคราะห
๑๑.๒.๓.๓ ดําเนินการจัดตัง้ กลุม เกษตรกรทหารผานศึก เพื่อประโยชน
ในการสงเคราะห
๑๑.๒.๓.๔ แนะนําดานวิชาการเกษตรกรรม แกผูขอรับการสงเคราะห
ดานสินเชื่อ
๑๑.๒.๓.๕ ชวยเหลือสมาชิกกลุมเกษตรกรทหารผานศึก ทางดานวัตถุ
และอุปกรณทางการเกษตร
๑๑.๒.๓.๖ ชวยเหลือหาตลาดจําหนายผลิตผลและอื่น ๆ แกผูขอรับ
การสงเคราะหดานสินเชื่อทุกประเภท
๑๑.๒.๓.๗ สงเสริมกิจการทางการเกษตรแกผูขอรับการสงเคราะห
ดานสินเชื่อ
๑๑.๒.๔ แผนกสินเชื่อ ๒ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๑.๒.๔.๑ ดําเนินการรับคํารองขอกูยืมเงิน ตรวจสอบหลักฐานกําหนด
วงเงินใหกูยืม และจัดทําสัญญาตาง ๆ แกผูมสี ิทธิไดรบั การสงเคราะห
๑๑.๒.๔.๒ ดําเนินการใหสินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอาศัย ที่ดินทํากินแกผูมสี ิทธิ
ไดรับการสงเคราะห
๑๑.๒.๔.๓ ดําเนินการใหสินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ แกผูมสี ิทธิไดรับการ
สงเคราะห
๑๑.๒.๔.๔ ดําเนินการใหสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพทั่วไปแกผูมสี ิทธิ
ไดรับการสงเคราะห
๑๑.๒.๔.๕ ดําเนินการใหกูยมื เงินทุน และทุนบริจาค
๑๑.๓ กองฌาปนกิจสงเคราะห มีหนาที่ในการรับผิดชอบในการดําเนินการวางแผน
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลเกี่ยวกับ การฌาปนกิจสงเคราะห และสงเสริมเกียรติสมาชิก
การฌาปนกิจสงเคราะห มีผูอํานวยการกองฌาปนกิจสงเคราะห เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวย
การกอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๓ แผนก คือ
๑๑.๓.๑ แผนกงานทะเบียน มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๑.๓.๑.๑ ดําเนินการรับสมัครสมาชิก ประกาศการเปนสมาชิก
การขาดจากสมาชิกภาพ และการถึงแกความตายของสมาชิก

- ๒๒ ๑๑.๓.๑.๒ การขึ้นทะเบียน และการจําหนายทะเบียนสมาชิก
๑๑.๓.๑.๓ บันทึกและรายงานสถิตผิ ลงานตามหนาที่
๑๑.๓.๑.๔ ดําเนินการควบคุม และการบันทึกการสงเงินสงเคราะห
คาจัดการศพ และคิดคํานวณเงินสงเคราะหคาจัดการศพสมาชิก
๑๑.๓.๑.๕ เปนที่ปรึกษาแนะนําหรือใหบริการ พิธีการขั้นตอนใน
การจัดการศพของสมาชิกใหกับทายาท
๑๑.๓.๑.๖ ติดตามทวงถามเงินที่คางชําระทุกประเภท
๑๑.๓.๑.๗ การประชาสัมพันธดานสื่อตาง ๆ ออกตรวจเยี่ยมสมาชิก
การชี้แจงสิทธิผลประโยชนทจี่ ะไดรบั การรับสมัครสมาชิก และตอบปญหาแกไขขอขัดของตาง ๆ
๑๑.๓.๑.๘ เก็บรักษาเอกสารหลักฐานการรับสมัครสมาชิก
๑๑.๓.๑.๙ ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ และการพัสดุ
ของกอง
๑๑.๓.๑.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๑.๓.๒ แผนกการเงิน มีหัวหนาแผนก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๑.๓.๒.๑ เบิกรับและเก็บรักษาเงินการฌาปนกิจสงเคราะห องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
๑๑.๓.๒.๒ ดําเนินการรับจายเงินการฌาปนกิจสงเคราะห องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
๑๑.๓.๒.๓ เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารการฌาปนกิจสงเคราะห
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๑.๓.๒.๔ จัดทํารายการรับ – จายเงินประจําวันและทะเบียนคุม
ทางการเงิน
๑๑.๓.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๑.๓.๓ แผนกบัญชี มีหวั หนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวย
หัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๑.๓.๓.๑ ดําเนินงานและจัดทําบัญชีการฌาปนกิจสงเคราะห องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
๑๑.๓.๓.๒ จัดทํางบการเงินประจําปการฌาปนกิจสงเคราะห องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก
๑๑.๓.๓.๓ ควบคุมและเก็บรักษาเอกสารทางการเงินการฌาปนกิจ
สงเคราะห องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๑.๓.๓.๔ จัดทําทะเบียนทางการเงินประกอบรายการทางบัญชี
๑๑.๓.๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๑.๔ สวนบัตรประจําตัว มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการกํากับดูแล ประสานงาน และ
ดําเนินการเกี่ยวกับการออกบัตรประจําตัวใหแกทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก และทหารนอกประจําการ

- ๒๓ การเปลี่ยนบัตรประจําตัว การออกเอกสารแสดงสิทธิ การประสานงานกับหนวยอื่น เพื่อเผยแพรสิทธิตาง ๆ ของ
ทหารผานศึก มีหัวหนาสวนบัตรประจําตัว เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ แบงงานออกเปน ๒ แผนก คือ
๑๑.๔.๑ แผนกบัตรประจําตัว ๑ มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๑.๔.๑.๑ ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ
ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
๑๑.๔.๑.๒ ดําเนินการจัดทําบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึก
บัตรชั้นที่ ๑ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
๑๑.๔.๑.๓ ดําเนินการจัดทําสมุดคูม ือประจําตัวครอบครัวทหาร
ผานศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑ ทัง้ สวนกลางและสวนภูมิภาค
๑๑.๔.๑.๔ ดําเนินการออกบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ
(ประทับตราสมุดกองหนุน)
๑๑.๔.๑.๕ ดําเนินการจัดทําบัตรรับการสงเคราะห
๑๑.๔.๑.๖ จัดทําทะเบียนบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอกประจําการ
บัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึกบัตรชั้นที่ ๑ และสมุดคูมือประจําตัวครอบครัวทหารผานศึกนอกประจําการ
บัตรชั้นที่ ๑ และรวบรวมสถิติการออกบัตร
๑๑.๔.๑.๗ ประสานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกให
ขอมูลการบรรยายเพื่อเผยแพรความรูในการจัดทําบัตรประจําตัว รวมทั้งสิทธิตาง ๆ อันจะเปนประโยชนแกทหาร
ผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก และทหารนอกประจําการ
๑๑.๔.๑.๘ ดําเนินการตรวจสอบและรับรองราชกิจจานุเบกษา
๑๑.๔.๑.๙ ดําเนินการออกเอกสารเพื่อรับรองสิทธิการเปนทหาร
ผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก และทหารนอกประจําการ
๑๑.๔.๑.๑๐ ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน และ
การพัสดุของสวนบัตรประจําตัว
๑๑.๔.๑.๑๑ รวบรวมสถิติ วิเคราะห และจัดทํางบประมาณประจําป
ของสวนบัตรประจําตัว
๑๑.๔.๑.๑๒ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๑.๔.๒ แผนกบัตรประจําตัว ๒ มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๑.๔.๒.๑ ดําเนินการเปลี่ยนบัตรประจําตัวทหารผานศึกนอก
ประจําการ ทัง้ สวนกลางและสวนภูมิภาค
๑๑.๔.๒.๒ ดําเนินการเปลี่ยนบัตรประจําตัวครอบครัวทหารผานศึก
บัตรชั้นที่ ๑ ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
๑๑.๔.๒.๓ ดําเนินการเปลี่ยนสมุดคูมอื ประจําตัวครอบครัวทหาร
ผานศึกนอกประจําการบัตรชั้นที่ ๑ ทัง้ สวนกลางและสวนภูมิภาค
๑๑.๔.๒.๔ ดําเนินการเปลี่ยนบัตรรับการสงเคราะห

- ๒๔ ๑๑.๔.๒.๕ ดําเนินการจําหนายทําลายบัตรประจําตัวทหารผานศึก
นอกประจําการ ครอบครัวทหารผานศึกบัตรชั้นที่ ๑ และสมุดคูมือประจําตัวครอบครัวทหารผานศึกนอกประจําการ
บัตรชั้นที่ ๑ ในกรณีตาง ๆ
๑๑.๔.๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๑๒ ฝายอาชีวสงเคราะห มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย วางแผน อํานวยการ
ควบคุม กํากับดูแล ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการสงเคราะหดานอาชีพทั่วไป การฝกและสงเสริมอาชีพ
การดําเนินการดานนิคมเกษตรกรรม มีผูอํานวยการฝายอาชีวสงเคราะห เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีรอง
ผูอํานวยการฝาย เปนผูชวย
ฝายอาชีวสงเคราะห แบงงานออกเปน ๒ กอง คือ
๑๒.๑ กองอาชีพ มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน
ควบคุม และกํากับดูแลเกี่ยวกับการใหคําแนะนํา และสงเสริมการประกอบอาชีพ การฝกอาชีพ การพัฒนาฝมอื
แรงงานและการจัดหางาน ใหแกทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก และทหารนอกประจําการ มีผูอํานวยการ
กองอาชีพ เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวยการกองเปนผูชวย แบงงาน
ออกเปน ๓ แผนก ๑ ศูนย คือ
๑๒.๑.๑ แผนกแนะแนวและสงเสริมอาชีพ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชา
รับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๒.๑.๑.๑ สัมภาษณและจัดทําประวัติผูมาติดตอขอรับการสงเคราะห
ดานอาชีพ เพื่อใหคําแนะแนวอาชีพในการขอรับการสงเคราะหใหถูกตอง
๑๒.๑.๑.๒ แนะแนวอาชีพและสํารวจความตองการดานการฝกอาชีพ
ในสวนภูมิภาค ตลอดจนการบรรยายแนะแนวอาชีพและชี้แจงสิทธิตาง ๆ ใหแกหนวยงานที่ขอความรวมมือ
๑๒.๑.๑.๓ สงเสริมการกอตั้งของกิจการของผูมสี ิทธิไดรบั การสงเคราะห
รวมทั้งการสนับสนุนกิจการนั้น
๑๒.๑.๑.๔ จัดหาตลาดในการจําหนายผลิตผล และผลิตภัณฑของ
ผูมสี ิทธิไดรับการสงเคราะห
๑๒.๑.๑.๕ สงเคราะหในดานการฝกอาชีพระยะสั้น หลักสูตรไมเกิน
๑๔ เดือน ในสถานศึกษาของทางราชการและเอกชน
๑๒.๑.๑.๖ ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่น เพื่อใหการสงเคราะห
แกผูขอรับการสงเคราะหที่ไมอยูในขายจะไดรบั การสงเคราะหจากองคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๒.๑.๑.๗ วิเคราะหและติดตามผลการสงเคราะหในดานอาชีพ
๑๒.๑.๑.๘ จัดทํางบประมาณประจําปของกอง
๑๒.๑.๑.๙ ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน และพัสดุ
ของกอง
๑๒.๑.๑.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๒.๑.๒ แผนกจัดหางาน มีหัวหนาแผนก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวย
หัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๒.๑.๒.๑ ติดตอหาตลาดแรงงาน เพื่อหาตําแหนงงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศใหแกผูมสี ทิ ธิไดรบั การสงเคราะห

- ๒๕ ๑๒.๑.๒.๒ จัดทําประวัติของผูมารับการสงเคราะหเพือ่ จัดสงใหนายจาง
คัดเลือกเขาทํางาน ตลอดจนสงเสริมการมีงานทําตามสิทธิอนั พึงมี
๑๒.๑.๒.๓ ขอสิทธิพิเศษในการเขาทํางานใหแกผูมีสทิ ธิไดรับ
การสงเคราะหในหนวยงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
๑๒.๑.๒.๔ วิเคราะหและติดตามผลในดานการจัดหางาน
๑๒.๑.๒.๕ แกไขปญหาแรงงานระหวางนายจางกับผูรบั การสงเคราะห
รวมทั้งการค้ําประกันการเขาทํางาน
๑๒.๑.๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๒.๑.๓ แผนกโรงงานในอารักษ มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๒.๑.๓.๑ ดําเนินการผลิตและรับจางผลิตสินคาและบริการในงาน
ประเภทตาง ๆ ใหแกหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการรับจางผลิตสินคาและบริการตามมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง สิทธิพเิ ศษในการสัง่ จางและสั่งซื้อผลิตภัณฑขององคการสงเคราะหทหารผานศึก ลง ๑๙ ก.พ. ๓๑
๑๒.๑.๓.๒ รับผูสําเร็จการฝกอบรมอาชีพจากศูนยฝกอาชีพและ
ผูมสี ิทธิไดรับการสงเคราะหเขาทํางานหรือฝกหาประสบการณตามความเหมาะสม
๑๒.๑.๓.๓ ติดตอหาตลอด เพื่อนํางานมาผลิตในแผนกโรงงาน
ในอารักษ
๑๒.๑.๓.๔ ควบคุมและพัฒนามาตรฐานการผลิต
๑๒.๑.๓.๕ ตรวจตราซอมบํารุงและปรนนิบัติบํารุงเครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องใช และดูแลรักษาความปลอดภัยในแผนกโรงงานในอารักษ
๑๒.๑.๓.๖ กําหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและอันตราย
จากการทํางานในโรงงาน
๑๒.๑.๓.๗ ควบคุมดูแลงานคลังและพัสดุ งานการตลาดและงานผลิต
๑๒.๑.๓.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๒.๑.๔ ศูนยฝกอาชีพ มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการประสานงาน ควบคุมกํากับดูแล
และดําเนินการฝกอาชีพ เพื่อยกระดับความรูทางดานวิชาชีพใหแกทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก และทหาร
นอกประจําการ มีหัวหนาศูนยฝกอาชีพ เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาศูนย เปนผูชวย แบงงาน
ออกเปน ๒ แผนก คือ
๑๒.๑.๔.๑ แผนกฝกอาชีพชางอุตสาหกรรม มีหัวหนาแผนก
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๒.๑.๔.๑.๑ จัดทําแผนการสอน และบันทึกการสอน
๑๒.๑.๔.๑.๒ จัดทําประมาณการวัสดุ – อุปกรณ
ประกอบการฝกอบรม
๑๒.๑.๔.๑.๓ ฝกอบรมผูขอรับการสงเคราะหใน
ดานอาชีพ
๑๒.๑.๔.๑.๔ ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม

- ๒๖ ๑๒.๑.๔.๑.๕ ควบคุมดูแล ปรนนิบัตบิ ํารุงเครื่องจักร
เครื่องมือเครื่องใช วัสดุ และครุภัณฑ
๑๒.๑.๔.๑.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๒.๑.๔.๒ แผนกฝกอาชีพทั่วไป มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชา
รับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๒.๑.๔.๒.๑ จัดทําแผนการสอน และบันทึกการสอน
๑๒.๑.๔.๒.๒ จัดทําประมาณการวัสดุ – อุปกรณ
ประกอบการฝกอบรม
๑๒.๑.๔.๒.๓ ฝกอบรมผูขอรับการสงเคราะหในดานอาชีพ
๑๒.๑.๔.๒.๔ ประเมินผลผูเ ขารับการฝกอบรม
๑๒.๑.๔.๒.๕ ควบคุมดูแล ปรนนิบตั บิ ํารุงเครื่องจักร
เครื่องมือเครื่องใช วัสดุ และครุภัณฑ
๑๒.๑.๔.๒.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
(1)
๑๒.๒ กองนิคมเกษตรกรรม มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการวางแผน อํานวยการ
ประสานงาน และกํากับดูแลเกี่ยวกับการสงเคราะหดานทีอ่ ยูอาศัยและที่ดินทํากิน รวมทั้งการสงเสริมอาชีพเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกนิคมโครงการ มีผูอํานวยการกองนิคมเกษตรกรรม เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอ ํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๒ สวน ๙ นิคม คือ
๑๒.๒.๑ สวนแผนงานและพัฒนานิคม มีหนาที่รบั ผิดชอบในการกํากับดูแล
ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้งนิคมและโครงการ การพัฒนา การงบประมาณ การเงิน การพัสดุ
และการดําเนินงานเกี่ยวกับสมาชิกนิคมและโครงการ มีหัวหนาสวนแผนและพัฒนานิคม เปนผูบ ังคับบัญชา
รับผิดชอบ แบงงานออกเปน ๒ แผนก คือ
๑๒.๒.๑.๑ แผนกจัดที่ดิน มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๒.๒.๑.๑ (๑) วางแผนจัดตัง้ นิคมและโครงการ
๑๒.๒.๑.๑ (๒) ดําเนินการจัดที่ดินอยูอ าศัยและที่ดินทํากิน
ใหกับสมาชิก ตลอดจนกอสรางสาธารณูปโภค สาธารณูปการตาง ๆ รวมทัง้ กําหนดการใชประโยชนในที่ดิน
๑๒.๒.๑.๑ (๓) วางแผนการพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตสมาชิก
๑๒.๒.๑.๑ (๔) ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
ในการขอเอกสารสิทธิ์ที่ดินใหกบั สมาชิก
๑๒.๒.๑.๑ (๕) ติดตามผลการดําเนินงานของนิคมและโครงการ
ใหเปนไปตามแผน
๑๒.๒.๑.๑ (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แกไขโดยระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนดหนาที่ (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๒๗ ๑๒.๒.๑.๒ แผนกทะเบียน มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๒.๒.๑.๒ (๑) ดําเนินการคัดเลือก บรรจุ ทหารผานศึก
ครอบครัวทหารผานศึก และทหารนอกประจําการเขาเปนสมาชิกนิคมและโครงการ
๑๒.๒.๑.๒ (๒) รวบรวมและบันทึกประวัติของสมาชิก
๑๒.๒.๑.๒ (๓) จัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ของสมาชิก
๑๒.๒.๑.๒ (๔) รวบรวมคําของบประมาณ และจัดทํา
งบประมาณของกอง รวมทั้งควบคุมการใชงบประมาณใหเปนไปตามแผนงานและโครงการ
๑๒.๒.๑.๒ (๕) ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน
และการพัสดุของกอง
๑๒.๒.๑.๒ (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๒.๒.๒ สวนสงเสริมและพัฒนาอาชีพ มีหนาที่รบั ผิดชอบในการกํากับดูแล
ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และอื่น ๆ รวมทั้งใหการสนับสนุน
เครื่องมือกลใหกับสมาชิกนิคมและโครงการ มีหัวหนาสวนสงเสริมและพัฒนาอาชีพ เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
แบงงานออกเปน ๒ แผนก คือ
๑๒.๒.๒.๑ แผนกสงเสริมเกษตรกรรม มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชา
รับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๒.๒.๒.๑ (๑) จัดทําแผนงานโครงการและดําเนินการสงเสริม
รวมทั้งติดตามผลในดานการเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การประมง ของสมาชิก
๑๒.๒.๒.๑ (๒) สงเสริมและสนับสนุนอาชีพอื่น ๆ ใหกับสมาชิก
ตามความถนัดของสภาพทองถิ่น
๑๒.๒.๒.๑ (๓) สงเสริมและสนับสนุนกิจการดานการสหกรณ
การตลาดและแหลงสินเชื่อเพื่อการผลิตและการจําหนายใหกับสมาชิก
๑๒.๒.๒.๑ (๔) ใหคําแนะนําฝกอบรมในดานการเกษตร
การเลี้ยงสัตว การประมง และการสหกรณ ใหกับสมาชิก
๑๒.๒.๒.๑ (๕) ประสานงานในดานวิชาการและการปฏิบัติกบั
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทีเ่ กี่ยวของดานเกษตรกรรม
๑๒.๒.๒.๑ (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๒.๒.๒.๒ แผนกเครื่องมือกล มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๒.๒.๒.๒ (๑) จัดทําแผน กําหนดความตองการการใชเครื่องมือ
เครื่องมือกล และยานพาหนะ ของนิคมและโครงการ
๑๒.๒.๒.๒ (๒) ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการซอมบํารุงเครื่องมือกล
และยานพาหนะ
๑๒.๒.๒.๒ (๓) กํากับดูแล ติดตามและตรวจสอบการใชการเก็บ
รักษาเครือ่ งมือ เครื่องมือกล และยานพาหนะ รวมทั้งน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

- ๒๘ ๑๒.๒.๒.๒ (๔) จัดทําทะเบียนประวัตเิ ครื่องมือ เครือ่ งมือกล และ
ยานพาหนะ
๑๒.๒.๒.๒ (๕) สนับสนุนการฝกอบรมดานการใชเครื่องมือกล
และยานพาหนะ แกพนักงานและสมาชิก
๑๒.๒.๒.๒ (๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๒.๒.๓ นิคมเกษตรกรรมทหารผานศึกอุดรธานี
๑๒.๒.๔ นิคมเกษตรกรรมทหารผานศึกคลองน้ําใส
๑๒.๒.๕ นิคมเกษตรกรรมทหารผานศึกเชียงราย
๑๒.๒.๖ นิคมเกษตรกรรมทหารผานศึกชานุมาน
๑๒.๒.๗ นิคมเกษตรกรรมทหารผานศึกนครพนม
๑๒.๒.๘ นิคมเกษตรกรรมทหารผานศึกพิการบางไทร
๑๒.๒.๙ นิคมเกษตรกรรมทหารผานศึกทรายขาว
๑๒.๒.๑๐ นิคมเกษตรกรรมทหารผานศึกหมูบานนักรบไทย
๑๒.๒.๑๑ นิคมเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงบานสนําคอก
มีหัวหนานิคม และหัวหนาโครงการ เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีหนาที่
๑. ดําเนินการจัดสมาชิกเขาอยูอาศัยและทํากินในที่ดินของนิคมและโครงการ
๒. ประสานงานและดําเนินการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและอื่น ๆ ให
กับสมาชิก
๓. ประสานงานและดําเนินการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมทั้ง
สนับสนุน เครื่องมือกล ยานพาหนะ และบริการตาง ๆ ใหกบั สมาชิก
๔. จัดทําทะเบียนประวัติของสมาชิก
๕. ดําเนินการติดตาม และจัดเก็บหนีส้ ินของสมาชิก
๖. จัดทําคําของงบประมาณของนิคมและโครงการ และใชจายเงินงบประมาณที่ไดรับ
ใหเปนไปตามแผนและโครงการ
๗. ควบคุมดูแลที่ดิน ไมใหผูใดบุกรุกเขาอยูอาศัยหรือทํากิน หรือทําลายทรัพย หรือ
กระทําการใด ๆ ภายในเขตนิคมและโครงการ ถาปรากฏวามีการกระทําดังกลาวเกิดขึ้น ใหหัวหนานิคมและหัวหนา
โครงการ วากลาวตักเตือน หากไมเชื่อฟงก็ใหแจงความตอพนักงานสอบสวน
๘. สงเสริม สนับสนุนและใหคาํ แนะนําในดานการสวัสดิการสังคม
๙. ดําเนินการดานธุรการ การเงิน การบัญชี และการพัสดุของนิคมและโครงการ
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
ขอ ๑๓ กองตรวจสอบภายใน มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และ
กํากับดูแลเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณ การตรวจเงินและบัญชี การตรวจการพัสดุและทรัพยสิน
อื่น ๆ การตรวจสอบการเก็บผลประโยชนขององคการสงเคราะหทหารผานศึก การบริหารงานดานอื่น ๆ รวมทั้ง
การปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย มีผอู ํานวยการกองตรวจสอบภายใน เปนผูบ งั คับบัญชา
รับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย

- ๒๙ (1)

ขอ ๑๔ โรงพยาบาลทหารผานศึก มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการเสนอแนะนโยบาย วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับการบริการทางการแพทย การรักษาพยาบาล การสรางเสริมสุขภาพ
และการฟนฟูบําบัดแกทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก ทหารนอกประจําการและประชาชนทั่วไป ตลอดจน
มีหนาที่ในการศึกษาวิจัย ฝกอบรมแกบุคลากรทางการแพทย มีผูอํานวยการโรงพยาบาลทหารผานศึก เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการโรงพยาบาล (ฝายบริหาร) รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (ฝายการแพทย)
รองผูอํานวยการโรงพยาบาล (ฝายสนับสนุน) และรองผูอํานวยการโรงพยาบาล (ฝายการพยาบาล) เปนผูชวย
โรงพยาบาลทหารผานศึก แบงงานออกเปน ๑ สํานัก ๑๔ กอง คือ
๑๔.๑ สํานักผูอํานวยการโรงพยาบาล มีหนาที่รบั ผิดชอบในการใหคําปรึกษาเสนอความคิดเห็น
กลั่นกรองงานใหกบั ผูบ ังคับบัญชา ประสานงานกับหนวยงานภายนอก และบริหารงาน ควบคุมกํากับดูแลเกี่ยวกับ
งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล งานประชาสัมพันธ งานดานสารสนเทศ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชา
มอบหมาย มีหัวหนาสํานักผูอํานวยการโรงพยาบาล เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีรองหัวหนาสํานักผูอํานวยการ
โรงพยาบาล เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๓ สวน คือ
๑๔.๑.๑ สวนบังคับบัญชา มีหัวหนาสวน เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาสวน
เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๑.๑.๑ ใหคําปรึกษา เสนอความคิดเห็น กลั่นกรองงานทางดานกฎหมาย
และธุรการใหกบั ผูบ ังคับบัญชา ประสานงานกับหนวยงานภายนอก
๑๔.๑.๑.๒ จัดทํางบประมาณประจําป และดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของ
สํานักผูอ ํานวยการโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๑.๑.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๑.๒ สวนวิชาการและพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีหัวหนาสวนเปนผูบงั คับบัญชา
รับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาสวน เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๑.๒.๑ วางแผน อํานวย ประสานงาน และดําเนินงานในดานการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๑.๒.๒ ดําเนินการ และประสานงานดานวิชาการตาง ๆ ทั้งหนวยงานภายใน
และภายนอกโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๑.๒.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๑.๓ สวนสารสนเทศและประชาสัมพันธโรงพยาบาล มีหัวหนาสวนเปนผูบงั คับบัญชา
รับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาสวน เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๑.๓.๑ ดําเนินการวางแผน ประสานงาน ควบคุม การปรนนิบัติ บํารุงรักษา
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๑.๓.๒ ดําเนินการวางแผน ประสานงานทางดานประชาสัมพันธ การตลาด
และดูแลหองสมุด
๑๔.๑.๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แกไขโดยระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนดหนาที่ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๔

- ๓๐ ๑๔.๒ กองกลาง มีหนาที่รบั ผิดชอบในการบริหารงาน ประสานงาน กํากับดูแล และควบคุม
เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ การกําลังพล การสังคมสงเคราะห รวมทัง้ การสถิติและเวชระเบียนและ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย มีผูอํานวยการกอง เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวย
การกอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๔ แผนก คือ
๑๔.๒.๑ แผนกสารบรรณ มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนา
แผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๒.๑.๑ รับ สง เก็บรักษา โตตอบเอกสาร คําสั่ง แบบธรรมเนียมในการ
ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๒.๑.๒ จัดทํางบประมาณประจําป และดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของ
กองกลางโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๒.๑.๓ ดําเนินการดานการประชุม รวบรวม และติดตามผลการประชุมของ
โรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๒.๑.๔ ตรวจตราดูแลความเรียบรอยถูกตองของหนังสือและกรรมวิธีเอกสาร
ตามระเบียบของทางราชการ
๑๔.๒.๑.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๒.๒ แผนกสังคมสงเคราะห มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวย
หัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๒.๒.๑ สอบประวัติและศึกษาถึงสภาพ สถานการณตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล
ที่เปนประโยชนในการพิจารณาเสนอแนะขอคิดเห็นในการสงเคราะหผปู วย
๑๔.๒.๒.๒ เยี่ยมเยียนทีอ่ ยูอาศัยผูป วย และติดตามการประเมินผลใหการ
สงเคราะห
๑๔.๒.๒.๓ ดูแลรับสงผูป วยนอกสถานที่
๑๔.๒.๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๒.๓ แผนกสถิติและเวชระเบียน มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวย
หัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๒.๓.๑ จัดทําและเก็บรักษาเวชระเบียนผูปวย
๑๔.๒.๓.๒ รวบรวมขอมูล และจัดทําสถิติตาง ๆ
๑๔.๒.๓.๓ ดําเนินการรับ และจําหนายผูป วยใน
๑๔.๒.๓.๔ ดําเนินการตรวจสอบและกําหนดสิทธิของผูป วยใน ในระบบการ
ลงรหัสโรคกลุมวินจิ ฉัยโรครวม (DRG)
๑๔.๒.๓.๕ ดําเนินการตรวจสอบและกําหนดสิทธิของผูป วย
๑๔.๒.๓.๖ บันทึกขอมูล ตรวจสอบสิทธิ การเบิกจายตรงกรมบัญชีกลาง
๑๔.๒.๓.๗ ดําเนินการ แจงเกิด และแจงตาย
๑๔.๒.๓.๘ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย

- ๓๑ ๑๔.๒.๔ แผนกบุคคล มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก
เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๒.๔.๑ งานวางแผน ดําเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับงานบรรจุ จาง
ลาออก งานสวัสดิการ จัดทําทะเบียนประวัติ งานเลือ่ น ลด ปลด ยาย งานบําเหน็จ งานรักษาระเบียบวินัยและ
การลงโทษของพนักงาน และลูกจางโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๒.๔.๒ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๓ กองสงกําลังบํารุง มีหนาที่รบั ผิดชอบในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล
และควบคุมเกี่ยวกับการสงกําลัง การซอมบํารุง การจัดหา การพัสดุ การบริการและสาธารณูปโภค การดูแลอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอม การรักษาความปลอดภัย และยานพาหนะ รวมทัง้ ปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามทีผ่ ูบังคับบัญชา
มอบหมาย มีผอู ํานวยการกองสงกําลังบํารุง เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวย
ผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๖ แผนก คือ
๑๔.๓.๑ แผนกจัดหา มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก
เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๓.๑.๑ จัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง การเชาของโรงพยาบาลทหาร
ผานศึก
๑๔.๓.๑.๒ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๓.๒ แผนกพัสดุ มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก
เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๓.๒.๑ กําหนดแผน และรวบรวมความตองการพัสดุของโรงพยาบาลทหาร
ผานศึก
๑๔.๓.๒.๒ ควบคุม เก็บรักษา แจกจาย และจําหนายพัสดุของโรงพยาบาลทหาร
ผานศึก
๑๔.๓.๒.๓ รายงานสถานภาพของพัสดุของโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๓.๒.๔ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการดานการเงิน
การงบประมาณและพัสดุ ของกองสงกําลังบํารุง
๑๔.๓.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๓.๓ แผนกอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๓.๓.๑ ควบคุม ดูแล เกี่ยวกับอาคารสถานที่และสิง่ อุปกรณของโรงพยาบาล
ทหารผานศึก
๑๔.๓.๓.๒ ควบคุม ดูแล งานชีวอนามัย และสิง่ แวดลอมรวมทั้งระบบบอบําบัด
น้ําเสีย
๑๔.๓.๓.๓ งานซอมบํารุงอาคาร และสิง่ กอสราง รวมทัง้ สิง่ อุปกรณตาง ๆ ของ
โรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๓.๓.๔ ควบคุมดูแลการใชสาธารณูปโภคของโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๓.๓.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย

- ๓๒ ๑๔.๓.๔ แผนกบริการและสาธารณูปโภค มีหัวหนาแผนก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๓.๔.๑ ปรนนิบัติบํารุงรักษา ระบบไฟฟา ระบบไฟฟาสํารองอิเล็กทรอนิกส
ระบบประปา ระบบโทรศัพท ดูแลระบบการรักษาความปลอดภัยกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) สิ่งอํานวยความ
สะดวก
๑๔.๓.๔.๒ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู งั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๓.๕ แผนกยานพาหนะ มีหัวหนาแผนก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนา
แผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๓.๕.๑ ควบคุมดูแลการใชยานพาหนะ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ
๑๔.๓.๕.๒ ปรนนิบัติบํารุงยานพาหนะ ใหพรอมที่จะปฏิบัตงิ านไดตลอดเวลา
๑๔.๓.๕.๓ ควบคุมดูแลการใชน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามันหลอลื่นใหเปนไป
โดยประหยัด
๑๔.๓.๕.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู งั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๓.๖ แผนกรักษาความปลอดภัย มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวย
หัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๓.๖.๑ วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดมาตรการ และการกํากับ
ดูแลการรักษาความปลอดภัยดานอาคารสถานที่ การปองกันอัคคีภัย การจราจรและความสงบเรียบรอยของ
โรงพยาบาล
๑๔.๓.๖.๒ ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
๑๔.๓.๖.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู งั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๔ กองคลัง มีหนาที่รบั ผิดชอบในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแล
เกี่ยวกับการบริหารและควบคุมงบประมาณ เงินรายได และเงินอื่น ๆ ของโรงพยาบาลทหารผานศึก การบัญชี
การเงิน การจัดเก็บรายได การควบคุมทรัพยสินและลูกหนี้ ตลอดจนการจัดทํารายงานทางการเงินของโรงพยาบาล
ทหารผานศึก รวมทัง้ ปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย มีผูอํานวยการกองคลัง เปนผูบ ังคับบัญชา
รับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๔ แผนก คือ
๑๔.๔.๑ แผนกการเงิน มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก
เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๔.๑.๑ ดําเนินการจัดเก็บรายไดและผลประโยชนของโรงพยาบาลทหาร
ผานศึก
๑๔.๔.๑.๒ เบิกรับและเก็บรักษาเงินทุกประเภทของโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๔.๑.๓ จายเงินเดือน คาจาง เงินสวัสดิการพนักงาน เงินชวยเหลือพนักงาน
เงินคาใชจายในการดําเนินงาน และเงินอื่น ๆ ของโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๔.๑.๔ ดําเนินการเกี่ยวกับภาษีเงินไดของพนักงานและภาษีอากรในสวนที่
เกี่ยวของกับโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๔.๑.๕ เก็บรักษาเอกสาร หลักฐาน และสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในสวนที่
เกี่ยวของกับโรงพยาบาลทหารผานศึก

- ๓๓ ๑๔.๔.๑.๖ จัดทํารายงาน การรับ-จายเงินประจําวันและทะเบียนคุมทางการเงิน
๑๔.๔.๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๔.๒ แผนกบัญชี มีหัวหนาแผนก เปนผูบ งั คับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก
เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๔.๒.๑ ดําเนินงานจัดทําบัญชีเงินงบประมาณ เงินรายได และเงินอื่น ๆ ของ
โรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๔.๒.๒ ควบคุมและเก็บรักษาเอกสารทางการเงินของเงินงบประมาณ เงินรายได
และเงินอื่น ๆ ของโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๔.๒.๓ จัดทําทะเบียนทางการเงิน ประกอบรายการทางการบัญชี
๑๔.๔.๒.๔ จัดทํางบรับ – จายประจําเดือน
๑๔.๔.๒.๕ จัดทํางบการเงินของโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๔.๒.๖ ควบคุมบัญชีทรัพยสิน และสิง่ อุปกรณของโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๔.๒.๗ ควบคุมทะเบียนลูกหนีป้ ระเภทตาง ๆ ของโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๔.๒.๘ ดําเนินการจัดทํารายงานการคํานวณตนทุนผลผลิตการรักษาพยาบาล
ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๔.๔.๒.๙ จัดทําทะเบียนคุมเงินยืมทดรองจาย
๑๔.๔.๒.๑๐ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๔.๓ แผนกควบคุมคาใชจาย มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวย
หัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๔.๓.๑ พิจารณาความตองการ รวบรวมคําของบประมาณของหนวยงานตาง ๆ
ของโรงพยาบาลทหารผานศึก เพื่อจัดทําคําของบประมาณประจําป รวมทัง้ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพิม่ เติมระหวางป
๑๔.๔.๓.๒ จัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณ และแผนการใชจา ยเงินรายได
โรงพยาบาลประจําป
๑๔.๔.๓.๓ ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารงานงบประมาณของโรงพยาบาล
ทหารผานศึก
๑๔.๔.๓.๔ งานดานวิชาการงบประมาณของโรงพยาบาลทหารผานศึก และระเบียบ
ที่ถือปฏิบัตเิ พื่อประโยชนในการตรวจสอบการใชงบประมาณของโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๔.๓.๕ ดําเนินการเกีย่ วกับการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงพยาบาล
ทหารผานศึก
๑๔.๔.๓.๖ ดําเนินการขออนุมัติกันเงินไวเบิกเหลือ่ มป
๑๔.๔.๓.๗ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจายเงินงบประมาณเงินรายได และเงินอืน่ ๆ
ของโรงพยาบาลทหารผานศึก ที่ไดรับอนุญาตใหเปนไปตามขอบังคับสภาทหารผานศึก คําสัง่ และระเบียบอื่นใด
ที่องคการสงเคราะหทหารผานศึกถือปฏิบัติ
๑๔.๔.๓.๘ ควบคุม และติดตามการใชจายเงินงบประมาณ เงินรายได และ
เงินอื่น ๆ ของโรงพยาบาลทหารผานศึกที่ไดรับอนุมัติ ใหเปนไปตามแผนงานและโครงการ

- ๓๔ ๑๔.๔.๓.๙ พิจารณาขออนุมัติสงจายเงินงบประมาณ เงินรายได และเงินอื่น ๆ
ของโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๔.๓.๑๐ จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินรายได และเงินอื่น ๆ ของ
โรงพยาบาลทหารทหารผานศึก
๑๔.๔.๓.๑๑ รายงานผล และสถานภาพการใชจายเงินงบประมาณ เงินรายได
และเงินอื่น ๆ ของโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๔.๓.๑๒ ควบคุมการปฏิบัติงานสารบรรณ ธุรการ การเงิน การงบประมาณ
และการพัสดุของกอง
๑๔.๔.๓.๑๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย
๑๔.๔.๔ แผนกจัดเก็บรายได มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนา
แผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๔.๔.๑ ดําเนินการจัดเก็บเงินรายไดเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล
ทหารผานศึก
๑๔.๔.๔.๒ จัดทํารายงาน และทะเบียนคุมการรับ และการนําสงเงินรายได
ประจําวัน
๑๔.๔.๔.๓ ดําเนินการติดตามทวงถามหนี้จากลูกหนี้ของโรงพยาบาลทหาร
ผานศึก
๑๔.๔.๔.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู งั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๕ กองบริการสานการแพทย มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน
กํากับดูแล และควบคุมเกี่ยวกับการจัดหาเวชภัณฑ สิ่งของเครื่องมือเครือ่ งใชเกี่ยวกับการแพทย การบริการ
รับ – สงผูปวย การโภชนาการ การจายกลาง การซักรีด รวมทั้งปฏิบัติหนาทีอ่ ื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย
มีผูอํานวยการกองบริการสายการแพทย เปนผูบ งั คับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกองและผูชวยผูอํานวยการ
กอง เปนผูชวย แบงงานออกเปน ๕ แผนก คือ
๑๔.๕.๑ แผนกโภชนาการ มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนา
แผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๕.๑.๑ วางแผนดานการโภชนาการและงบประมาณ
๑๔.๕.๑.๒ กําหนดรายการอาหาร ประกอบอาหารตามหลักโภชนาการและ
ตามแพทยสงั่
๑๔.๕.๑.๓ บริการอาหารสําหรับผูป วยภายใน พนักงานลูกจางโรงพยาบาลทหาร
ผานศึกที่ปฏิบัติงานนอกเวลา
๑๔.๕.๑.๔ ใหคําแนะนําดานโภชนาการแกผปู วย และประชาชนทั่วไป
๑๔.๕.๑.๕ จัดทําและรวบรวมขอมูลและสถิติการบริการอาหารผูปวย
๑๔.๕.๑.๖ ทําบัญชีรายรับ – รายจาย
๑๔.๕.๑.๗ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู งั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๕.๒ แผนกบริการรับ – สงผูป วย มีหัวหนาแผนก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูชวย มีหนาที่

- ๓๕ ๑๔.๕.๒.๑ ดําเนินการรับ – สงผูปวยทั้งในและนอกโรงพยาบาล
๑๔.๕.๒.๒ ประจํารถพยาบาลและดูแลรักษาอุปกรณภายในรถพยาบาล
๑๔.๕.๒.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู งั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๕.๓ แผนกจายกลาง มีหัวหนาแผนก เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนา
แผนก เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๕.๓.๑ ดําเนินการทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย ทําลาย
และทําใหปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน บรรจุหบี หอแลวแจกจายไปยังแผนกตาง ๆ ตามงานที่เกี่ยวของกับอุปกรณ
นั้น ๆ
๑๔.๕.๓.๒ จัดทําบัญชีและขอมูลตาง ๆ
๑๔.๕.๓.๓ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู งั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๕.๔ แผนกซักรีด มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีผูชวยหัวหนาแผนก
เปนผูชวย มีหนาที่
๑๔.๕.๔.๑ วางแผนประมาณการและเสนอความตองการเสื้อผาและเครือ่ งปูลาด
ผูปวยที่ใชในโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๕.๔.๒ รับ เก็บรักษา ซอมบํารุง แจกจายและจําหนายเสื้อผาและเครือ่ งปูลาด
ผูปวยที่ใชในโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๔.๕.๔.๓ ซักรีดเสื้อผาและเครื่องปูลาดผูปวยใหเปนไปตามหลักวิชาการ
๑๔.๕.๔.๔ ดูแลรักษา ปรนนิบัตบิ ํารุงเครื่องกําเนิดไอน้ําเครื่องซักอบรีด
๑๔.๕.๔.๕ จัดทําทะเบียนควบคุมการเบิกจาย
๑๔.๕.๔.๖ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู งั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๕.๕ แผนกสงกําลังบํารุงสายแพทย มีหัวหนาแผนก เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีผูชวยหัวหนาแผนก เปนผูช วย มีหนาที่
๑๔.๕.๕.๑ ดูแล เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง และเชาเวชภัณฑสิ่งของเครื่องมือ
เครื่องใชเกี่ยวกับการแพทย
๑๔.๕.๕.๒ ซอมเครื่องมือทางการแพทย และพยาบาล ปรนนิบัติบํารุงรักษาตาม
วงรอบ ซอมระบบกาซทางการแพทย ดูแลระบบเครือ่ งอัดอากาศและทอกาซ
๑๔.๕.๕.๓ รับผิดชอบในการเก็บรักษาและแจกจายเวชภัณฑสิ่งของเครือ่ งมือ
เครื่องใชเกี่ยวกับการแพทย ดําเนินการดานบัญชีเวชภัณฑ สิ่งของเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับการแพทย ที่เก็บรักษา
ในคลังเวชภัณฑ สิ่งของเครื่องมือเครื่องใชเกี่ยวกับการแพทย
๑๔.๕.๕.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู งั คับบัญชามอบหมาย
๑๔.๖ กองเวชศาสตรชันสูตร มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจวินจิ ฉัยและ
รักษาโรคทางรังสี การใชรังสี และการปองกันพิษรายของรังสีตามกฎหมายกําหนดตรวจและวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการดานชีวเคมี บักเตรีวิทยา ปาราสิตวิทยา การตรวจโลหิต น้ําเหลือง อุจจาระ ปสสาวะ
น้ําในไขสันหลัง การตรวจเนื้อเยื่อ และการตรวจอื่น ๆ ทางหองปฏิบัติการทดลอง การชันสูตรและดําเนินการ
เกี่ยวกับนิตเิ วชวิทยา การจัดหาโลหิต การเก็บรักษา และการใหบริการ ตลอดจนประสานงานกับศูนยบริการโลหิต
อื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย มีผอู ํานวยการกองเวชศาสตรชันสูตร เปนผูบงั คับบัญชา
รับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวยการกองเปนผูชวย

- ๓๖ ๑๔.๗ กองเวชศาสตรฟนฟู มีหนาที่รบั ผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพ
ผูพิการทั้งรางกายและจิตใจ ใหการบําบัดทั้งกายภาพบําบัด กิจกรรมบําบัด อรรถบําบัด รวมทัง้ ใหบริการแพทย
ทางเลือก และปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย มีผูอํานวยการกองเวชศาสตรฟนฟู เปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย
๑๔.๘ กองออรโธปดิคสและกายอุปกรณ มีหนาที่รบั ผิดชอบในการตรวจและรักษาโรคทาง
ศัลยกรรมกระดูและขอ การแกไขความพิการทั้งผูปวยนอกและผูป วยใน การจัดหาและทําอวัยวะเทียม เครื่อง
ชวยพยุง รถเข็นคนพิการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย มีผอู ํานวยการกองออรโธปดิคสและกาย
อุปกรณ เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย
๑๔.๙ กองอายุรกรรมและจิตเวช มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจและรักษา
ผูปวยทางดานอายุรกรรมทั่วไป อายุรกรรมเฉพาะโรคและจิตเวช ทั้งประเภทผูป วยนอกและผูป วยใน รวมทั้ง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผบู ังคับบัญชามอบหมาย มีผูอํานวยการกองอายุรกรรมและจิตเวช เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอ ํานวยการกอง เปนผูชวย
๑๔.๑๐ กองสูตินรีและกุมารเวชกรรม มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจและ
รักษาทางดานสูตินรี และกุมารเวชกรรม ทั้งประเภทผูปวยนอกและผูปวยใน รวมทัง้ ปฏิบัตงิ านอื่นตามที่
ผูบังคับบัญชามอบหมาย มีผูอํานวยการกองสูตินรีและกุมารเวชกรรม เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีรอง
ผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย
๑๔.๑๑ กองศัลยกรรมและวิสัญญี มีหนาที่รบั ผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจและรักษา
ผูปวยทางดานศัลยกรรมทั่วไป และศัลยกรรมเฉพาะโรค รวมทั้งการใหบริการทางวิสัญญี ทั้งประเภทผูป วยนอกและ
ผูปวยใน รวมทัง้ ปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบงั คับบัญชามอบหมาย มีผูอํานวยการกองศัลยกรรมและวิสัญญี เปน
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย
๑๔.๑๒ กองจักษุ โสต ศอ นาสิก มีหนาที่รบั ผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจและรักษา
ผูปวยทางดานจักษุ โสต ศอ นาสิก ทัง้ ประเภทผูปวยนอกและผูป วยใน รวมทั้งปฏิบัติงานอืน่ ตามทีผ่ ูบังคับบัญชา
มอบหมาย มีผอู ํานวยการกองจักษุ โสต ศอ นาสิก เปนผูบงั คับบัญชารับผิดชอบ มีรองผูอ ํานวยการกอง และ
ผูชวยผูอํานวยการกอง เปนผูชวย
๑๔.๑๓ กองทันตกรรม มีหนาที่รบั ผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจและรักษาผูปวย
ทางดานทันตกรรมทั่วไปและฉุกเฉิน ดานศัลยกรรมในชองปาก ดานปริทนต และดานทันตกรรมประดิษฐและบูรณะ
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย มีผูอํานวยการกองทันตกรรม เปนผูบ ังคับบัญชารับผิดชอบ
มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอ ํานวยการกอง เปนผูชวย
๑๔.๑๔ กองเภสัช มีหนาทีร่ ับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหายาและเวชภัณฑในสวน
ที่รับผิดชอบ เก็บรักษาและจัดทําบัญชีคุมยาและเวชภัณฑ ใหบริการดานเภสัชกรรม ทัง้ ผูป วยภายนอกและผูปวย
ภายใน ผลิตยาและปรุงยาตามตํารับของโรงพยาบาลทหารผานศึกและตามแพทยสั่ง และเตรียมยาเคมีบําบัด
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย มีผูอํานวยการกองเภสัชกรรม เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอ ํานวยการกอง เปนผูชวย
๑๔.๑๕ กองการพยาบาล มีหนาที่รบั ผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับใหการพยาบาลผูป วย
ทั้งทีเ่ ปนผูปวยภายนอกและผูป วยภายใน ผูปวยฉุกเฉิน ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ และศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามทีผ่ ูบังคับบัญชามอบหมาย มีผูอํานวยการกองพยาบาล เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มีรองผูอํานวยการกอง และผูชวยผูอ ํานวยการกอง เปนผูชวย

- ๓๗ (1)

ขอ ๑๕ สวนภูมิภาคไดแก สํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต ซึ่งมีสํานักงานสาขาตามขอบังคับ
สภาทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและดําเนินกิจการขององคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๕.๑ สํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขตทุกหนวยขึน้ ตรงตอองคการสงเคราะหทหาร
ผานศึกสวนกลาง
๑๕.๒ การจัดตั้งสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต เพื่อใหการสงเคราะหแกทหารผานศึก
ครอบครัวทหารผานศึก และทหารนอกประจําการในที่มีพื้นที่ภูมิลําเนาพื้นที่รบั ผิดชอบ กรณีจะรับการสงเคราะห
ขามเขตภูมลิ ําเนา ใหหัวหนาสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขตนั้น ๆ มีอํานาจพิจารณาสัง่ ใหดําเนินการ
สงเคราะหได และเมื่อดําเนินการไปประการใดแลว ใหรายงานสวนกลาง และแจงหนวยทีเ่ กี่ยวของทราบดวย
๑๕.๓ เจาหนาที่สํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต ประกอบดวย
๑๕.๓.๑ นายทหารประจําการที่ไดรบั แตงตั้งใหเปนหัวหนาสํานักงานสงเคราะหทหาร
ผานศึกเขตทีเ่ ปนไปตามคําสั่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม ในกรณีทมี่ ิไดแตงตั้งจากนายทหารประจําการให
เปนไปตามคําสั่งองคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๕.๓.๒ พนักงานและลูกจาง ตามขอบังคับสภาทหารผานศึก วาดวยพนักงานองคการ
สงเคราะหทหารผานศึก และตามขอบังคับสภาทหารผานศึก วาดวยลูกจางองคการสงเคราะหทหารผานศึกที่ไดรบั
แตงตั้งใหปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ประจําภายใตขอบังคับสภาทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและดําเนิน
กิจการขององคการสงเคราะหทหารผานศึก และระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงาน
และการกําหนดหนาที่ รวมทัง้ ขอบังคับฯ และระเบียบฯ อื่นที่องคการสงเคราะหทหารผานศึกกําหนดขึ้น
๑๕.๔ สัสดีจังหวัดและอําเภอ เปนเจาหนาที่ในการสงเคราะหทหารผานศึกในเขตทองที่ของตน
ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม
๑๕.๕ สํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต จะทํานิติกรรมใด ๆ กับบุคคลภายนอกไดตอง
ขออนุมัติตอผูอํานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๕.๖ สํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต มีหนาที่ใหการสงเคราะหทหารผานศึก ครอบครัว
ทหารผานศึก และทหารนอกประจําการ ตามนัยแหงระเบียบ และคําสัง่ องคการสงเคราะหทหารผานศึก ประกอบ
คําชี้แจงจากองคการสงเคราะหทหารผานศึกสวนกลาง ในการสั่งจายเงินเพื่อการสงเคราะห ใหหัวหนาสํานักงาน
สงเคราะหทหารผานศึกสั่งจายได การสั่งจายเงินอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบการเงิน และการบัญชีที่
องคการสงเคราะหทหารผานศึกกําหนดขึ้น
๑๕.๗ สํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต มีหวั หนาสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ รองหัวหนาสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต และผูชวยหัวหนาสํานักงาน
สงเคราะหทหารผานศึกเขต เปนผูชวย โดยมีการจัดกลุม งานตามภารกิจหนาที่ เปน ๒ กลุมงาน คือ
๑๕.๗.๑ กลุมงานอํานวยการและการสนับสนุนรับผิดชอบดานการวางแผนงาน
งานโครงการ งานพัฒนา งานงบประมาณ งานติดตามประเมินผล งานธุรการ งานกําลังพล งานการเงิน งานบัญชี
งานพัสดุ งานประสานงานตาง ๆ โดยมีหัวหนางานสนับสนุน เปนผูควบคุมดูแลรับผิดชอบ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) แกไขโดยระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนดหนาที่ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓

- ๓๘ ๑๕.๗.๒ กลุมงานสงเคราะห ใหการสงเคราะหดานสวัสดิการสงเคราะหและอาชีว
สงเคราะห ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงาน โครงการ รวมทั้ง ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งขององคการสงเคราะห
ทหารผานศึก โดยมีหัวหนางานสงเคราะห เปนผูควบคุมดูแลรับผิดชอบ
(1)
ขอ ๑๖ เพื่อใหการสงเคราะหทหารผานศึก ครอบครัวทหารผานศึก และทหารนอกประจําการ เปนไปดวยดี
หรือเหมาะสมกับสถานการณ องคการสงเคราะหทหารผานศึกอาจจัดตัง้ หนวยงานตัวแทนทีจ่ ําเปนหรือเห็นเปน
การสมควรขึ้นไดทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และจะใหขึ้นอยูในสายการบังคับบัญชาของหนวยใดหรือขึ้นตรงตอ
ผูอํานวยการองคการสงเคราะหทหารผานศึกก็ได
(2)
ขอ ๑๗ หนาที่โดยทั่วไปนอกเหนือจากหนาที่ที่ไดกาํ หนดไวแลว พนักงานทุกคนตองถือวาเปนหนาที่จะ
ตองชวยกันปฏิบัติและดําเนินกิจการขององคการสงเคราะหทหารผานศึกสวนรวมใหเปนไปดวยดีโดยพยายาม
ใหการสงเคราะหแกผมู ีสทิ ธิไดรับการสงเคราะหเต็มความสามารถที่จะทําได
หมวด ๒
อักษร “ยอ” หนวยงานและตําแหนง
(3)
ขอ ๑๘ อักษรยอในการใชติดตอทางเอกสารภายในหนวยงาน หรือภายในหนวยของกระทรวงกลาโหม
ใหใชดังตอไปนี้
๑๘.๑ อักษรยอหนวยงาน
๑๘.๑.๑ องคการสงเคราะหทหารผานศึก
ใชอักษรยอวา อผศ.
๑๘.๑.๒ สํานักผูอํานวยการองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก
“
สน.ผอ.อผศ.
๑๘.๑.๓ สํานักงานเลขานุการ
“
สลก.
๑๘.๑.๓.๑ กองกลาง
“
กก.
๑๘.๑.๓.๒ กองกฎหมาย
“
กกม.
๑๘.๑.๓.๓ กองการประชุมและพิธีการ
“
กปพ.
๑๘.๑.๔ ฝายนโยบายและแผน
“
ฝผน.
๑๘.๑.๔.๑ กองกําลังพล
“
กกพ.
๑๘.๑.๔.๒ กองประชาสัมพันธ
“
กปส.
๑๘.๑.๔.๓ กองแผนและวิชาการ
“
กผว.
๑๘.๑.๔.๔ ศูนยกรรมวิธีขอมูล
“
ศกม.
๑๘.๑.๔.๕ ศูนยสนับสนุนการฝกอบรม
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
“
ศสฝ.
๑๘.๑.๕ ฝายปลัดบัญชี
“
ฝปช.
๑๘.๑.๕.๑ กองการเงิน
“
กกง.
๑๘.๑.๕.๒ กองบัญชี
“
กบช.
๑๘.๑.๕.๓ กองบริหารและควบคุม
“
กบค.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) - (3) แกไขโดยระเบียบองคการสงเคราะหทหารผานศึก วาดวยการบริหารงานและการกําหนดหนาที่
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓

- ๓๙ ๑๘.๑.๖ ฝายกําลังบํารุง
๑๘.๑.๖.๑ กองบริการ
๑๘.๑.๖.๒ กองการพัสดุ
๑๘.๑.๖.๓ กองกอสราง
๑๘.๑.๗ ฝายสวัสดิการสงเคราะห
๑๘.๑.๗.๑ กองสวัสดิการ
๑๘.๑.๗.๒ กองทุนสงเคราะห
๑๘.๑.๗.๓ กองการฌาปนกิจสงเคราะห
๑๘.๑.๘ อาชีวสงเคราะห
๑๘.๑.๘.๑ กองอาชีพ
๑๘.๑.๘.๒ กองนิคมเกษตรกรรม
๑๘.๑.๙ กองตรวจสอบภายใน
๑๘.๑.๑๐ โรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๘.๑.๑๐.๑ กองคลัง
๑๘.๑.๑๐.๒ กองกลาง
๑๘.๑.๑๐.๓ กองบริการ
๑๘.๑.๑๐.๔ กองเวชศาสตรชันสูตร
๑๘.๑.๑๐.๕ กองเวชศาสตรฟนฟูและ
ออรโธปดิคส
๑๘.๑.๑๐.๖ กองอายุรกรรม
๑๘.๑.๑๐.๗ กองศัลยกรรม
๑๘.๑.๑๐.๘ กองทันตกรรม
๑๘.๑.๑๐.๙ กองเภสัชกรรม
๑๘.๑.๑๐.๑๐ กองการพยาบาล
๑๘.๑.๑๑ สํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต
๑๘.๑.๑๒ นิคมเกษตรกรรมทหารผานศึก
๑๘.๑.๑๓ หนวยขึ้นตรง
๑๘.๒ อักษรยอตําแหนง
๑๘.๒.๑ ผูอํานวยการองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก
๑๘.๒.๒ รองผูอํานวยการองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก
๑๘.๒.๓ ผูชวยผูอํานวยการองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก (ฝายบริหาร)
๑๘.๒.๔ ผูชวยผูอํานวยการองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก (ฝายกิจการพิเศษ)
๑๘.๒.๕ ที่ปรึกษาองคการสงเคราะหทหารผานศึก

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

ฝกบ.
กบก.
กพด.
กกส.
ฝสส.
กสก.
กทส.
กฌป.
ฝอส.
กอช.
กนษ.
กตส.
รพ.ผศ.
กค.
กก.
กบร.
กวช.

“
“
“
“
“
“
“
“
“

กฟอ.
กอก.
กศก.
กทก.
กภก.
กพบ.
ผศ.
นิคมฯ
นขต.

“

ผอ.อผศ.

“
“

รอง ผอ.อผศ.
ผช.ผอ.อผศ.
(ฝายบริหาร)
ผช.ผอ.อผศ.
(ฝายกิจการพิเศษ)
ปษ.อผศ.

“
“

- ๔๐ ๑๘.๒.๖ หัวหนาสํานักผูอํานวยการ
องคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๘.๒.๗ เลขานุการองคการสงเคราะหทหารผานศึก
๑๘.๒.๘ ผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน
๑๘.๒.๙ ผูอํานวยการฝายปลัดบัญชี
๑๘.๒.๑๐ ผูอํานวยการฝายสงกําลังบํารุง
๑๘.๒.๑๑ ผูอํานวยการฝายสวัสดิการสงเคราะห
๑๘.๒.๑๒ ผูอํานวยการฝายอาชีวสงเคราะห
๑๘.๒.๑๓ ผูอํานวยการโรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๘.๒.๑๔ รองเลขานุการองคการสงเคราะห
ทหารผานศึก
๑๘.๒.๑๕ รองผูอํานวยการฝายนโยบายและแผน
๑๘.๒.๑๖ รองผูอํานวยการฝายปลัดบัญชี
๑๘.๒.๑๗ รองผูอํานวยการฝายสงกําลังบํารุง
๑๘.๒.๑๘ รองผูอํานวยการฝายสวัสดิการสงเคราะห
๑๘.๒.๑๙ รองผูอํานวยการฝายอาชีวสงเคราะห
๑๘.๒.๒๐ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล
ทหารผานศึก (ฝายบริหาร)
๑๘.๒.๒๑ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล
ทหารผานศึก (ฝายการแพทย)
๑๘.๒.๒๒ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล
ทหารผานศึก (ฝายสนับสนุน)
๑๘.๒.๒๓ รองผูอํานวยการโรงพยาบาล
ทหารผานศึก (ฝายการพยาบาล)
๑๘.๒.๒๔ หัวหนาสํานักผูอ ํานวยการ
โรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๘.๒.๒๕ ผูอํานวยการกอง
๑๘.๒.๒๖ รองหัวหนาสํานักผูอ ํานวยการ
โรงพยาบาลทหารผานศึก
๑๘.๒.๒๗ รองผูอํานวยการกอง
๑๘.๒.๒๘ ผูชวยผูอํานวยการกอง
๑๘.๒.๒๙ หัวหนาสวน
๑๘.๒.๓๐ หัวหนาศูนย
๑๘.๒.๓๑ หัวหนานิคมเกษตรกรรมทหารผานศึก
๑๘.๒.๓๒ รองหัวหนาศูนย
๑๘.๒.๓๓ หัวหนาแผนก
๑๘.๒.๓๔ ผูชวยหัวหนาสวน

“
“
“
“
“
“
“
“

หน.สน.ผอ.อผศ.
ลก.อผศ.
ผอ.ฝนผ.
ผอ.ฝปช.
ผอ.ฝกบ.
ผอ.ฝสส.
ผอ.ฝอส.
ผอ.รพ.ผศ.

“
“
“
“
“
“
“

รอง ลก.อผศ.
รอง ผอ.ฝนผ.
รอง ผอ.ฝปช.
รอง ผอ.ฝกบ.
รอง ผอ.ฝสส.
รอง ผอ.ฝอส.
รอง ผอ.รพ.ผศ.
(ฝายบริหาร)
รอง ผอ.รพ.ผศ.
(ฝายการแพทย)
รอง ผอ.รพ.ผศ.
(ฝายสนับสนุน)
รอง ผอ.รพ.ผศ.
(ฝายการพยาบาล)

“
“
“
“
“

หน.สน.ผอ.รพ.ผศ.
ผอ.

“
“
“
“
“
“
“
“
“

รอง หน.สน.ผอ.รพ.ผศ.
รอง ผอ.
ผช.ผอ.
หส.
หศ.
หน.นิคมฯ
รอง หศ.
หน.
ผช.หส.

- ๔๑ ๑๘.๒.๓๕ ผูชวยหัวหนาศูนย
“
ผช.หศ.
๑๘.๒.๓๖ รองหัวหนานิคมเกษตรกรรม
ทหารผานศึก
“
รอง หน.นิคมฯ
๑๘.๒.๓๗ หัวหนาโครงการ
“
หน.โครงการ
๑๘.๒.๓๘ ผูชวยหัวหนาแผนก
“
ผช.หน.
๑๘.๒.๓๙ ผูชวยหัวหนาโครงการ
“
ผช.หน.โครงการ
๑๘.๒.๔๐ หัวหนาสํานักงานสงเคราะห
ทหารผานศึกเขต
“
หส.ผศ.
๑๘.๒.๔๑ รองหัวหนาสํานักงานสงเคราะห
ทหารผานศึกเขต
“
รอง หส.ผศ.
๑๘.๒.๔๒ ผูชวยหัวหนาสํานักงานสงเคราะห
ทหารผานศึกเขต
“
ผช.หส.ผศ.
ใหใชอักษรยอตําแหนงผูอํานวยการกอง รองผูอํานวยการกอง ผูชวยผูอํานวยการกอง หัวหนาสวน
หัวหนาศูนย หัวหนานิคมเกษตรกรรมทหารผานศึก รองหัวหนาสวน รองหัวหนาศูนย หัวหนาแผนก ผูชวยหัวหนา
สวน ผูชวยหัวหนาศูนย รองหัวหนานิคมเกษตรกรรมทหารผานศึก ผูชวยหัวหนาแผนก นําหนาอักษรยอหนวยงาน
สําหรับสํานักงานสงเคราะหทหารผานศึกเขต และตําแหนงพนักงานใหตอทายดวยชื่อยอของจังหวัดทีส่ ํานักงาน
นั้น ๆ ตั้งอยู
ขอ ๑๙ อักษรยออื่น ๆ ใหอนุโลมใชตามแบบราชการ และแบบทีก่ ระทรวงกลาโหมประกาศใชทุกประการ

