( สําเนา )

ระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยการสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก
พ.ศ.๒๕๕๖
-----------------------------------เพื่อเป็นการสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัด
กองทัพบก อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของกําลังพล สังกัด
กองทัพบก ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทให้แก่ประเทศชาติ รวมทั้งเป็นการดูแลบุตรที่พิการของกําลังพล
กองทัพบก เพื่อให้สามารถดํารงชีวิตประจําวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป
จึงให้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบี ยบนี้เ รียกว่ า “ระเบียบกองทัพ บกว่าด้วยการสงเคราะห์ แก่บุต ร
ที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาการช่วยเหลือ สงเคราะห์ใด ๆ สําหรับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้ แต่ในกรณีที่ระเบียบนี้ไม่ได้
กําหนดไว้ หรือในกรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีอื่นใดกําหนดไว้
เป็นประโยชน์แก่บุตรที่พิการของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก มากกว่าที่กําหนดในระเบียบนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๔ บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก ที่จะได้รับ
การสงเคราะห์ตามระเบียบนี้จะต้องเป็นบุตรที่พิการของกําลังพลสังกัดกองทัพบก ที่มี สมุด/บัตร
ประจําตัวคนพิการ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนผู้พิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์กําหนด
ข้อ ๕ ให้เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๖ ในระเบียบนี้
“บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก” หมายถึง
บุ ตรของกํ าลั งพลที่ เป็ น นายทหารสั ญญาบั ตร, นายทหารชั้ นประทวน, พนั กงานราชการ และ
อาสาสมัครทหารพราน ที่ประจําการ และ รับราชการในสังกัดกองทัพบก โดยไม่รวมบุตรบุญธรรม
ซึ่งมี ข้อจํากัดในการดํารงชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสารจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้
ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจําเป็นเป็นพิเศษ ที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือ
ด้านหนึ่งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วม ทางสังคมได้
อย่างบุคคลทั่วไป

-๒“กองทุนบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก”
หมายถึง กองทุนสําหรับให้การสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัด
กองทัพบก เพื่อเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือ การฟื้นฟูสมรรถภาพบุตรที่พิการ
“เงินสงเคราะห์” หมายถึง เงินของกองทุนบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก ที่จ่ายให้แก่ บุตร หรือผู้ปกครองของบุตร ที่มีความต้องการพิเศษ
ของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก ในการช่วยเหลือตามที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามผลการ
พิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัด
กองทัพบก
“ทุนการศึกษา” หมายถึง ทุนการศึกษาที่กองทัพบกจัดให้มีขึ้น ตลอดจน
ที่ได้รับจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาสําหรับ
บุตรของกําลังพลที่พิการในสังกัดกองทัพบก
“บุตร” หมายถึง บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ กําหนดไว้
“ผู้รับทุน” หมายถึง บุตรที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนการศึกษา
“ผู้ปกครอง” หมายถึง ผู้ที่ดูแลผู้รับทุน กรณีผู้รับทุนยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ข้อ ๗ ให้มีคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือบุตรที่มี
ความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก” ประกอบด้วย
๗.๑ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (สายงานกําลังพล) ประธานกรรมการ
๗.๒ รองเสนาธิการทหารบก (สายงานกําลังพล)
รองประธานกรรมการ (๑)
๗.๓ ปลัดบัญชีทหารบก
รองประธานกรรมการ (๒)
๗.๔ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกําลังพล
กรรมการ
๗.๕ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน กรรมการ
๗.๖ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
กรรมการ
๗.๗ เจ้ากรมกําลังพลทหารบก
กรรมการ
๗.๘ เจ้ากรมส่งกําลังบํารุงทหารบก
กรรมการ
๗.๙ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
กรรมการ
๗.๑๐ เจ้ากรมการเงินทหารบก
กรรมการ
๗.๑๑ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก กรรมการ
๗.๑๒ ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก กรรมการ
๗.๑๓ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร
กรรมการ
๗.๑๔ เลขานุการกองทัพบก
กรรมการ
๗.๑๕ หัวหน้าคณะทํางานโครงสร้างหลักประกัน กรรมการ
๗.๑๖ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
กรรมการ และเลขานุการ
๗.๑๗ ผู้อํานวยการกองกรมสวัสดิการทหารบก
กรรมการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-๓ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๗ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๘.๑ พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการสงเคราะห์เพิ่มเติม
แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก
๘.๒ พิ จ ารณากํ า หนดหลั ก เกณฑ์ และแนวทางเกี่ ย วกั บ การให้
ทุนการศึกษาแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก
๘.๓ ให้สามารถตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๙ ให้ มี ค ณะกรรมการ เรี ย กว่ า “คณะกรรมการจั ด หาทุ น เพื่ อ เป็ น เงิ น
สงเคราะห์เพิ่มเติมแก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก” ประกอบด้วย
๙.๑ เสนาธิการทหารบก
ประธานกรรมการ
๙.๒ รองเสนาธิการทหารบก (สายงานกําลังพล)
รองประธานกรรมการ (๑)
๙.๓ ปลัดบัญชีทหารบก
รองประธานกรรมการ (๒)
๙.๔ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกําลังพล
กรรมการ
๙.๕ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน กรรมการ
๙.๖ แม่ทัพภาคที่ ๑
กรรมการ
๙.๗ แม่ทัพภาคที่ ๒
กรรมการ
๙.๘ แม่ทัพภาคที่ ๓
กรรมการ
๙.๙ แม่ทัพภาคที่ ๔
กรรมการ
๙.๑๐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กรรมการ
๙.๑๑ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร
กรรมการ
๙.๑๒ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กรรมการ
๙.๑๓ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรรมการ
๙.๑๔ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก
กรรมการ
๙.๑๕ เลขานุการกองทัพบก
กรรมการ
๙.๑๖ เจ้ากรมกําลังพลทหารบก
กรรมการ
๙.๑๗ เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก
กรรมการ
๙.๑๘ เจ้ากรมการเงินทหารบก
กรรมการ
๙.๑๙ ผู้อํานวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก กรรมการ
๙.๒๐ ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก
กรรมการ
๙.๒๑ ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารบก กรรมการ
๙.๒๒ ผู้อํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารบก กรรมการ
๙.๒๓ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
กรรมการ
๙.๒๔ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก
กรรมการ และเลขานุการ
๙.๒๕ ผู้อํานวยการกอง กรมกิจการพลเรือนทหารบก กรรมการ และ
ผู้ช่วยเลขานุการ

-๔ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๙ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑๐.๑ มีหน้าที่ในการจัดหาทุนเพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมแก่บุตรที่มี
ความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก
๑๐.๒ ให้สามารถตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ ๑๑ เงินที่ได้จากการจัดหาของคณะกรรมการตามข้อ ๙ ให้นําไปฝากในบัญชี
โดยใช้ชื่อ “กองทุนสวัสดิการกองทัพบกเพื่อสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพล
ในสังกัดกองทัพบก” ทั้งนี้ ให้อยู่ในความดูแลของ กรมการเงินทหารบก
หมวด ๒
การให้การสงเคราะห์เพิ่มเติม
ข้อ ๑๒ ประเภทของการสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพล
ในสังกัดกองทัพบก มีดังนี้
๑๒.๑ การสงเคราะห์ประจําโดยการให้เงินสงเคราะห์แก่บุตรที่มีความ
ต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก ทุก ๆ ๖ เดือน โดยไม่เกินเดือนๆ ละ ๑,๐๐๐.- บาท
หากกองทุนสวัสดิการกองทัพบกเพื่อสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัด
กองทัพบก มีเงินไม่เพียงพอให้ คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของ
กําลังพลในสังกัดกองทัพบก พิจารณาหารายได้ให้กองทุนเพิ่มเติม หรือเฉลี่ยจ่ายให้เท่ากันทั้งหมด
ตามแต่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาช่ ว ยเหลื อ บุ ต รที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษของกํ า ลั ง พลในสั ง กั ด
กองทัพบก เห็นเหมาะสม
๑๒.๒ การสงเคราะห์เพิ่มเติมในการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล
และ สถานพยาบาล ในสั ง กั ด กองทั พ บก โดยให้ โรงพยาบาล และ สถานพยาบาล ในสั ง กั ด
กองทัพบก จัดตั้งกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือในการตรวจรักษา แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก โดยให้อยู่ในดุลยพินิจความเห็นของแพทย์
๑๒.๓ การสงเคราะห์พิเศษเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา
ช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก เห็นสมควร
ข้อ ๑๓ การขอรับการเงินสงเคราะห์ของบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพล
ในสั ง กั ด กองทั พ บก ให้ ห น่ ว ยต้ น สั ง กั ด ของกํ า ลั ง พลที่ มี บุ ต รซึ่ ง มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ เป็ น
ผู้ดําเนินการเสนอเรื่องตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาระดับกองพลหรือเทียบเท่า
แล้วจึงเสนอเรื่องมายัง กรมสวัสดิการทหารบก เพื่อรวบรวม ความต้องการเกี่ยวกับการขอรับเงิน
สงเคราะห์ให้แก่ผู้มีสิทธิ และจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการ
พิ เ ศษของกํ า ลั ง พลในสั ง กั ด กองทั พ บก เพื่ อ ดํ า เนิ น การพิ จ ารณา จากนั้ น ให้ ส่ ง เรื่ อ งมายั ง
กรมกําลังพลทหารบก เพื่อดําเนินการขออนุมัติจาก ผบ.ทบ. โดยรวบรวมหลักฐานประกอบการ
พิจารณา ดังนี้
๑๓.๑ สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน หากเป็ น เด็ ก ที่ มี อ ายุ ต่ํ า กว่ า
๑๕ ปี ซึ่งยังไม่มีสิทธิทําบัตรประจําตัวประชาชนให้ใช้สําเนาใบสูติบัตร หรือใบเกิดเป็นหลักฐาน
การลงทะเบียน

-๕๑๓.๒ สมุ ด /บั ต รประจํ า ตั ว คนพิ ก ารหรื อ เอกสารรั บ รองการตรวจ
ประเมินความพิการจากแพทย์
๑๓.๓ สําเนาทะเบียนบ้านที่คนพิการมีชื่ออยู่
๑๓.๔ กรณี ที่พั กอาศั ย อยู่จ ริ งไม่ ต รงตามทะเบี ย นบ้ านให้ เ พิ่ มสํ า เนา
ทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย ซึ่งมีลายมือชื่อเจ้าของบ้าน หรือหนังสือรับรองของผู้นําชุมชนรับรองว่า
ได้พักอาศัยอยู่จริง
ข้อ ๑๔ กรณีที่มี ข้อ จํากั ดของสถานภาพเงิน กองทุน สวัส ดิการกองทั พบกเพื่ อ
สงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก จนทําให้ไม่สามารถให้เงิน
สงเคราะห์ได้ตามจํานวนที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๒ ให้พิจารณาการให้เงินสงเคราะห์ลดลงไปตาม
สัดส่วนได้ ทั้งนี้ให้อยู่ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือบุตรที่มีความ
ต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก
หมวด ๓
การช่วยเหลือในการดํารงชีวิต
ข้อ ๑๕. ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ในทุกระดับ ดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในกองทัพบก ดังนี้
๑๕.๑. นําบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก
ไปขอทําบัตรรับรองความพิการและขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐตามสิทธิที่พึงมีพึงได้
๑๕.๒ จัด หาทุ นการศึ กษามอบให้ กั บบุ ต รที่ มีค วามต้ อ งการพิเ ศษของ
กําลังพลในสังกัดกองทัพบก ที่กําลังเข้ารับการศึกษาตามความเหมาะสม
๑๕.๓ ให้ความช่วยเหลือในการครองชีพและอื่น ๆ แก่กําลังพลที่มีบุตร
ที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก ตามความเหมาะสม
๑๕.๔ ให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการนําบุตรที่มีความ
ต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก ไปเข้ารับการรักษาพยาบาล
๑๕.๕ สนับ สนุน สิ่ง อุป กรณ์ต ามความต้อ งการในแต่ล ะประเภทความ
พิการ อาทิ รถเข็น wheel chair หูฟัง ขาเทียม อุปกรณ์บริหารร่างกายตามประเภทความพิการ
ตามความเหมาะสม
๑๕.๖ ประสานงานกั บโรงพยาบาล สถานพยาบาล ในสั งกั ดกองทั พบก
ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูบุตรพิการ และการป้องกันความพิการของเด็กในระหว่างการ
ตั้งครรภ์ เช่น การตรวจครรภ์เพื่อหาความพิการของเด็ก เป็นต้น
๑๕.๗ ประสานงานกั บโรงพยาบาล สถานพยาบาล ในสั งกั ดกองทั พบก
ในการตรวจรักษา และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลบุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลใน
สังกัดกองทัพบก
๑๕.๘ จัดผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับหรือฝ่ายอํานวยการ หรือผู้แทน
หน่วย ไปเยี่ยมครอบครัวของกําลังพลที่มีบุตรพิการ อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุก ๓ เดือน เพื่อให้
คํ า แนะนํ า และรั บ ทราบความต้ อ งการเพื่ อ ที่ จ ะบรรเทาปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ในขั้ น ต้ น โดยอาจจะ
ประสานกับเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาล สถานพยาบาล ในสังกัดกองทัพบก ร่วมในการเยี่ยมเยียน

-๖ข้อ ๑๖ กําลังพลของกองทัพบก ที่มีบุตรที่มีความต้องการพิเศษ สามารถขอรับ
ความช่วยเหลือในการดํารงชีวิตของบุตรที่มีความต้องการพิเศษ จากหน่วยต้นสังกัดได้ โดยเสนอ
เรื่องตามสายการบังคับบัญชาจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสุดในหน่วยที่ตนเองสังกัดอยู่เป็นผู้อนุมัติ
หมวด ๔
การรายงานผลการดําเนินการ
ข้อ ๑๗ ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก รายงานผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบกให้ กรมสวัสดิการทหารบก ทราบ
ทุก ๓ เดือน พร้อมทั้ง ให้การสนับสนุนการดําเนินการของหน่วยที่รับผิดชอบในการสงเคราะห์แก่
บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบกตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๘ ให้ กรมแพทย์ทหารบก รวบรวม ตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนจํานวนยอด
บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกต่าง ๆ
และรายงานผลการดําเนินการให้ กรมสวัสดิการทหารบก ทราบ ทุก ๓ เดือน
ข้อ ๑๙ ให้ กรมสวัสดิการทหารบก รวบรวมผลการดําเนินการให้ความช่วยเหลือ
บุตรที่มีความต้องการพิเศษของกําลังพลในสังกัดกองทัพบก ในหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกต่าง ๆ
และรายงานผลการดําเนินการให้ กองทัพบก (ผ่าน กรมกําลังพลทหารบก) ทราบ ทุก ๖ เดือน
เพื่อสรุปนําเรียนผู้บัญชาการทหารบกทราบต่อไป
ประกาศ ณ
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