ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ว่าด้วยการบริหารงานและดําเนินกิจการหน่วยงานกิจการพิเศษ
ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พ.ศ. ๒๕๔๙
---------------------------------เพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดําเนิน
กิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๑๑ และความเห็นชอบของสภาทหารผ่านศึก
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พ.ศ.๒๕๑๐ จึงให้วางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและ
ดําเนินกิจการหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดําเนินกิจการ
หน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๔๒
๓.๒ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดําเนินกิจการ
หน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
๓.๓ ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดําเนินกิจการ
หน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๗
หมวด ๑
การแบ่งส่วนงาน
ข้อ ๔ ให้แบ่งหน่วยงานกิจการพิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ดังนี้
๔.๑ สํานักงานกิจการศาลหลักเมือง
๔.๒ สํานักงานกิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ
๔.๓ สํานักงานกิจการโรงพิมพ์
๔.๔ สํานักงานรักษาความปลอดภัย
๔.๕ สํานักงานจัดจําหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่
๔.๖ สํานักงานกิจการโรงงานในอารักษ์
ข้อ ๕ สํานักงานกิจการศาลหลักเมือง มีหน้าที่ดูและรักษาศาลหลักเมือง รวมทัง้ อาคารและบริเวณ
อันเป็นสถานที่สําคัญของชาติ การบูรณะปฏิสังขรณ์ ดําเนินกิจการเพื่อให้การบริการแก่ประชาชนผู้มาสักการะบูชา
และเก็บรักษาผลประโยชน์จากการนั้น สนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศล
สาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า “สศม” มีผู้อํานวยการสํานักงานกิจการศาลหลักเมือง เรียกชื่อย่อว่า “ผอ.สศม”
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

-๒ข้อ ๖ สํานํางานกิจการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ มีหน้าที่ดําเนินงานในด้าน
การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมจากผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การประกอบกิจการรับเหมา
ก่อสร้างอาคาร และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด งานซ่อมและสร้างถนน รวมทั้งรับทํางานโยธาทุกประเภท
ควบคุมดูแลเก็บรักษาผลประโยชน์จากกิจการการป่าไม้และเหมืองแร่ และสนับสนุนกิจการขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า “สกบ” มีผู้อํานวยการสํานักงาน
กิจการการเกษตรการอุตสาหกรรมและการบริการ เรียกชื่อย่อว่า “ผอ.สกบ” เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ข้อ ๗ สํานักงานกิจการโรงพิมพ์ มีหน้าที่ในการดําเนินการผลิต ซื้อ ขาย จ้างและรับจ้างพิมพ์
เอกสาร สิ่งตีพิมพ์ เครื่องเขียนแบบเรียนและอุปกรณ์การศึกษาทุกชนิด สนับสนุนการสงเคราะห์การฝึกอาชีพ
ด้านการพิมพ์ สนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการการกุศลสาธารณะอื่น ๆ
เรียกช่อย่อว่า “สรพ” มีผู้อํานวยการสํานักงานกิจการโรงพิมพ์ เรียกชื่อย่อว่า “ผอ.สรพ” เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
ข้อ ๘ สํานักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ให้การศึกษาอบรม ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ
การรักษาความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงการให้บริการรักษาความปลอดภัย และกิจการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย
เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจําการ และบุคคลอื่นที่เห็นสมควรให้มีงาน
ทําเป็นอาชีพได้ และสนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ
เรียกชื่อย่อว่า “สปภ” มีผู้อํานวยการสํานักงานรักษาความปลอดภัย เรียกชื่อย่อว่า “ผอ.สปภ” เป็นผู้บังคับ
บัญชารับผิดชอบ
ข้อ ๙ สํานักงานจัดจําหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ มีหน้าที่จัดซื้อและจําหน่ายสลากกินแบ่ง
และบุหรี่ส่งเสริมทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจําการ ให้มีอาชีพและรายได้ สนับสนุน
กิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า “จสบ” มี
ผู้อํานวยการสํานักงานจัดจําหน่ายสลากกินแบ่งและบุหรี่ เรียกชื่อย่อว่า “ผอ.จสบ” เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ข้อ ๑๐ สํานักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ มีหน้าที่ดําเนินการผลิต ซื้อ ขาย จ้าง รับจ้าง
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตัดเย็บเครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม เสื้อเกราะป้องกันกระสุน
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผลิตภัณฑ์โลหะและสารผลม ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
อีเส็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสาร ผลิตภัณฑ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับอัญมณีและ
งานประณีตศิลป์อื่น ๆ ทําหน้าที่ด้านการตลาดให้แผนกโรงงานในอารักษ์ กองอาชีพ ฝ่ายอาชีวสงเคราะห์
เพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจําการ ให้มีงานทําอย่างต่อเนื่อง
สนับสนุนกิจการขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ตลอดจนร่วมการกุศลสาธารณะอื่น ๆ เรียกชื่อย่อว่า
“สง.รอร” มีผู้อํานวยการสํานักงานกิจการโรงงานในอารักษ์ เรียกชื่อย่อว่า “ผอ.สง.รอร” เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ

-๓หมวด ๒
การควบคุม
ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการบริหารหน่วยงานกิจการพิเศษ ประกอบด้วย ผู้อํานวยการองค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นประธาน รองผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นรองประธานคนที่หนึ่ง
ผู้ช่วยผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นรองประธานคนที่สอง และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในส่วนกลาง เป็นกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานกิจการพิเศษหน่วยใด ให้ผู้อํานวยการ
หน่วยงานกิจการพิเศษหน่วยนั้น เป็นเลขานุการของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๒ คณะกรรมการบริหารหน่วยงานกิจการพิเศษ มีหน้าที่ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และนโยบาย ตลอดจนระเบียบแบบแผนขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และให้มีอํานาจ
(๑) พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี และควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย และสอดคล้องกับนโยบายของสภาทหารผ่านศึก
(๒) ควบคุมให้มีการดําเนินงานทางการเงิน การบัญชี และพัสดุ
(๓) พิจาณาหลักเกณฑ์การบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ปลด ย้าย หรือ
ปรับเงินเดือน และหรือค่าตอบแทน ตลอดจนลงโทษเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกิจการพิเศษทุกตําแหน่ง
(๔) พิจารณาให้บําเหน็จ การสวัสดิการ และสิทธิกําลังพลแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
กิจการพิเศษ
(๕) ให้คําปรึกษาแนะนําในการบริหารและดําเนินกิจการของหน่วยงานกิจการพิเศษ
ข้อ ๑๓ ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงานกิจการพิเศษ อย่างน้อยทุกระยะเวลา
สามเดือน
การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๑๔ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานไม่มาประชุม
ให้รองประธานทําหน้าที่เป็นประธาน ถ้ารองประธานไม่มาประชุมหรือมาแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ปรธานที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
หมวด ๓
การบริหาร
ข้อ ๑๕ ให้ผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก มีอํานาจในการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน
เลื่อน ลด ปลด ย้าย หรือปรับเงินเดือน และหรือค่าตอบแทน ตลอดจนลงโทษเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานกิจการ
พิเศษได้ทุกหน่วยและทุกตําแหน่ง
ข้อ ๑๖ ผู้อํานวยการหน่วยงานกิจการพิเศษของแต่ละหน่วยเป็นผู้บริหารกิจการของหน่วยนั้น
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และมีอํานาจบังคับ
บัญชาเจ้าหน้าที่ในหน่วยนั้นได้ทุกตําแหน่ง และต้องรับผิดชอบในการจัดการและดําเนินงานของหน่วยงานนั้นด้วย
ข้อ ๑๗ การแบ่งส่วนงาน การกําหนดหน้าที่และการบังคับบัญชาของหน่วยงานกิจการพิเศษ
ให้เป็นไปตามที่ผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกกําหนด

-๔หมวด ๔
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ ๑๘ การจ่ายเงินค่าตอบแทน ค่าพาหนะ เบี้ยประชุม และเงินรางวัล ตลอดจนเงินอื่น ๆ
ให้กับคณะกรรมการบริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ช่วยปฏิบตั ิงานและ
ผู้ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานกิจการพิเศษนั้น ให้ผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นผู้กําหนดตาม
ความเหมาะสม ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ ๑๙ ให้ผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และ
มีอํานาจวางหลักเกณฑ์ออกระเบียบ คําสั่ง เกี่ยวกับการบริหารและดําเนินงานของหน่วยงานกิจการพิเศษได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ บรรดาระเบียบ ประกาศ มติ คําวินิจฉัย หรือคําสั่ง ที่ออกหรืออ้างโดยอาศัย
อํานาจตามระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยการบริหารงานและดําเนินกิจการหน่วยงานกิจการ
พิเศษขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.ศ.๒๕๔๒ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่
ประกาศ ณ วันที่

๒๒ กันยายน

พ.ศ. ๒๕๔๙

พลเอก ทสรฐ เมืองอ่ํา
(ทสรฐ เมืองอ่ํา)
ผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

