ระเบียบสวัสดิการกองทัพอากาศ
พ.ศ.๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสวัสดิการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๔๕ ใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น เพื่อใหการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ อันมีผลเปนการ
เสริมสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการ อาศัยอํานาจตามขอ ๙ (๒) แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ ระเบียบสวัสดิการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๔๘ ”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสวัสดิการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๔๕
บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “ สวนราชการ ” หมายความวา หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หนวยขึ้นตรง
กองบัญชาการยุทธทางอากาศ หนวยขึ้นตรงกองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ หนวยขึ้นตรง
กองบัญชาการฝกศึกษาทหารอากาศ และกองบิน
๔.๒ “ ขาราชการ ” หมายความวา ขาราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และใหหมายความรวมถึงขาราชการกลาโหมพลเรือน นักเรียนทหาร
ทหารกองประจําการ พนักงานราชการ และลูกจาง สังกัดกองทัพอากาศ
๔.๓ “ การจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ ” หมายความวา กิจกรรมหรือกิจการใด ๆ
ที่คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศจัดใหมีขึ้น โดยมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกใหแกขาราชการ เพื่อประโยชนแกการดํารงชีพนอกเหนือจากสวัสดิการที่ทางราชการจัดใหแก
ขาราชการเปนกรณีปกติ หรือเพื่อประโยชนแกการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือที่คณะกรรมการ
สวัสดิการกองทัพอากาศ เห็นสมควรใหจัดเพิ่มขึ้นสําหรับสวนราชการตาง ๆ
๔.๔ “ คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ ” หมายความวา คณะกรรมการ
สวัสดิการขาราชการ ซึ่งแตงตั้งขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดัวยการจัดสวัสดิการภายใน
สวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๔.๕ “ คณะกรรมการ ” หมายความวา คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ
๔.๖ “ คณะอนุกรรมการ”...

-๒๔.๖ “ คณะอนุกรรมการ ” หมายความวา คณะอนุกรรมการสวัสดิการที่
คณะกรรมการแตงตั้ง เพื่อดําเนินการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ
๔.๗ “ การจัดสวัสดิการเชิงธุรกิจ ” หมายความวา การดําเนินกิจกรรม หรือกิจการ
สวัสดิการ ซึ่งเปนไปในทางการคากับบุคคลทั่วไป
๔.๘ “ สมาชิก ” หมายความวา สมาชิกสวัสดิการกองทัพอากาศ
๔.๙ “ กองทุนสวัสดิการ ” หมายความวา กองทุนสวัสดิการกองทัพอากาศ
ขอ ๕ ใหเจากรมสวัสดิการทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้
หมวดที่ ๑
วัตถุประสงค
ขอ ๖ การจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ จัดใหมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงคดังนี้
๖.๑ ใหสวัสดิการแกสมาชิกนอกเหนือจากสวัสดิการที่กองทัพอากาศจัดให
๖.๒ ใหการบริการหรือจัดกิจกรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนแกสมาชิก หรือ
ประโยชนสวนรวมทั่วไปของสมาชิก
๖.๓ สงเสริมและสนับสนุนความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหวางสมาชิก
๖.๔ ใหความชวยเหลือแกสมาชิก เพื่อบรรเทาความเดือดรอนในการครองชีพ
ตามความจําเปน
๖.๕ ดําเนินการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชนสวนรวมหรือโดยทั่วไปของสมาชิก
๖.๖ การอื่น ๆ ในการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ เพื่อสมาชิกตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร
หมวดที่ ๒
การดําเนินการ
ขอ ๗ ผูบัญชาการทหารอากาศ มีอํานาจดําเนินการเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ ดังตอไปนี้
๗.๑ พิจารณาอนุมัติใหการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ ใชที่ดิน ทรัพยสิน
หรืออาคารของทางราชการ เพื่อประโยชนแกการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ ตามที่จําเปนและสมควรได
๗.๒ พิจารณาอนุมัติใหซอมแซมหรือบํารุงรักษาสถานที่ อาคาร หรือทรัพยสิน
ตามขอ ๗.๑ โดยใหใชจายจากเงินกองทุนสวัสดิการกอน ในกรณีที่เงินกองทุนสวัสดิการมีไมเพียงพอ
อาจพิจารณาอนุมัติใหเจียดจายจากเงินงบประมาณรายจายเพื่อการนี้ไดเทาที่จําเปน
๗.๓ พิจารณา...

-๓๗.๓ พิจารณาอนุมัติใหใชน้ํา กระแสไฟฟา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่น ๆ โดยประหยัด
เพื่อการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการสวัสดิการ
ขาราชการกําหนด
ขอ ๘ ใหผูบัญชาการทหารอากาศ แตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ
ประกอบดวย
เปนประธานกรรมการ

๘.๑ ผูบัญชาการทหารอากาศหรือผูที่ผูบัญชาการทหารอากาศมอบหมาย

๘.๒ ขาราชการจากสวนราชการเปนกรรมการ มีจํานวนไมเกินเจ็ดคน โดยมี
เจากรมการเงินทหารอากาศ เปนกรรมการและเหรัญญิก
๘.๓ ใหมีผูแทนสมาชิก ซึ่งคัดเลือกกันเองไมเกินเจ็ดคนเปนกรรมการ มีวาระ
การดํารงตําแหนงสองป ผูที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการคัดเลือกอีกก็ได แตจะดํารงตําแหนง
ติดตอกันเกินสองวาระไมได ในกรณีที่กรรมการซึ่งเปนผูแทนสมาชิกพนจากตําแหนงกอนครบวาระ
ใหดําเนินการคัดเลือกกรรมการแทน เวนแตวาระของกรรมการดังกลาวเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
จะไมคัดเลือกกรรมการแทนก็ได ในระหวางนั้นใหถือวากรรมการมีจํานวนเทาที่เหลืออยู การคัดเลือก
กรรมการจากผูแทนสมาชิก ใหเปนไปตามที่ผูบัญชาการทหารอากาศกําหนด
๘.๔ เจากรมสวัสดิการทหารอากาศ เปนกรรมการและเลขานุการ
๘.๕ ผูอํานวยการกองการสงเคราะห กรมสวัสดิการทหารอากาศ และ
ผูอํานวยการกองการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ เปนผูชวยเลขานุการ
ขอ ๙ คณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ ตามขอ ๘ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
๙.๑ กําหนดนโยบาย อํานวยการ และจัดการสวัสดิการกองทัพอากาศ
ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสมาชิก
๙.๒ กําหนดระเบียบปฏิบัติในการดําเนินการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ
ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๙.๓ อนุมัติใหมีการจัดและยุบเลิกการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศประเภทตาง ๆ
๙.๔ แตงตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือคณะอนุกรรมการ ที่เปนขาราชการ
หรือผูที่มิใชขาราชการ เพื่อดําเนินการจัดสวัสดิการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดสวัสดิการ
กองทัพอากาศตามระเบียบนี้
๙.๕ จัดการประชุมใหญสามัญประจําป และจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
ของผูเปนสมาชิก
๙.๖ ควบคุมการรับเงินและใชจายเงินกองทุนสวัสดิการ
๙.๗ อนุมัติ...

-๔๙.๗ อนุมัติหรือมอบอํานาจใหบุคคล คณะบุคคล หรืออนุกรรมการ ที่ไดรับ
มอบหมายในการจัดสวัสดิการ เปนผูดําเนินการกอหนี้ผูกพัน หรือลงนามในเอกสารแทนคณะกรรมการ
๙.๘ กําหนดอัตราคาบริการในการใชบริการของการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ
๙.๙ ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ หรือตามที่
คณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ขอ ๑๐ ในการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ ตองมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง มติของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก ถามีคะแนนเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียง
หนึ่งเสียงชี้ขาด เวนแตการพิจารณาอนุมัติใหมีการจัดหรือยุบเลิกการจัดสวัสดิการประเภทตาง ๆ ตองมี
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการที่มาประชุม
ขอ ๑๑ ใหกรรมการและเหรัญญิก มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน การบัญชีของ
กองทุนสวัสดิการ
ขอ ๑๒ ใหกรรมการและเลขานุการ มีหนาที่รับผิดชอบงานสวัสดิการกองทัพอากาศ
ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการ และระเบียบนี้ และใหมีหนาที่ดังนี้
๑๒.๑ เสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการพิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อจัดทําแผนงาน โครงการ และงบประมาณประจําปเสนอตอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๑๒.๒ เสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการออกระเบียบและวิธีปฏิบัติตาง ๆ
เพื่อใชในการดําเนินการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ
๑๒.๓ เสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการพิจารณาใหมีการจัดสวัสดิการ
ประเภทตาง ๆ ตามความเหมาะสม
๑๒.๔ ดําเนินการทางธุรการในการบรรจุ แตงตั้ง และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ
๑๒.๕ ประสานงานกับคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการ และศูนยประสานการ
จัดสวัสดิการขาราชการ หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของในการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ ตามระเบียบนี้
๑๒.๖ จัดทํารายงานการจัดดําเนินงานสวัสดิการกองทัพอากาศในรอบปที่ผานมา
รายงานใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
๑๒.๗ จัดทํารายงานประเมินผลการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศประจําป รวมทั้ง
รายงานผลการสอบบัญชีตามที่สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบรอยแลว
ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ แผนงานในปตอไป ปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินการ ตลอดจน
ขอเสนอแนะอื่น ๆ รายงานเสนอคณะกรรมการสวัสดิการขาราชการทราบ
๑๒.๘ ปฏิบัติการอื่นใด หรือประสานงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ขอ ๑๓ การจัด...

-๕ขอ ๑๓ การจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ อาจจัดใหมีสวัสดิการประเภทตาง ๆ ไดดังนี้
๑๓.๑ การออมทรัพย
๑๓.๒ การใหกูเงิน
๑๓.๓ การเคหะสงเคราะห
๑๓.๔ การฌาปนกิจสงเคราะห
๑๓.๕ การกีฬาและนันทนาการ
๑๓.๖ การใหบริการของรานคาสวัสดิการ
๑๓.๗ การฝกอาชีพเพื่อเสริมรายไดหรือลดรายจายใหแกสมาชิก
๑๓.๘ การสงเคราะหขาราชการในดานอื่น ๆ เชน เงินชวยเหลือคาอาหาร
เงินชวยเหลือการเดินทาง เงินชวยเหลือคาเครื่องแบบหรือเครื่องแตงกาย เงินทุนการศึกษา
หรือเงินสงเคราะหผูประสบภัย เปนตน
๑๓.๙ กิจการสวัสดิการกองทัพอากาศประเภทอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ขอ ๑๔ การจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ ประเภทใดตามขอ ๑๓ ใหคํานึงถึงสภาพ
และลักษณะของภารกิจของสวนราชการ ความตองการของสมาชิก จํานวนเงินทุนและศักยภาพ
ในการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ
ขอ ๑๕ การจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจจะกระทํามิได เวนแตเปนการจัดสวัสดิการ
กองทัพอากาศ เพื่อประโยชนของสวนราชการตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
สวัสดิการขาราชการกําหนด
ขอ ๑๖ การจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ เรื่องใดที่มีความสําคัญ และมีลักษณะเฉพาะ
ซึ่งสมควรแยกบริหารจัดการ คณะกรรมการอาจจะจัดดําเนินการโดยมีระเบียบการจัดสวัสดิการ
เปนการเฉพาะ ตลอดจนกําหนดใหมีกองทุนสวัสดิการ และการจัดทําบัญชีรับจายเงินในเรื่องนั้น
แยกจากกองทุนสวัสดิการได
ขอ ๑๗ การจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ ที่มีกฎหมายรองรับไวเปนการเฉพาะให
ดําเนินการ ไปตามกฎหมายนั้นโดยอนุโลม และใหถือวาเปนการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ
ตามระเบียบนี้
ขอ ๑๘ สมาชิกมีสิทธิรองขอใหมีการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ ตามระเบียบนี้ได
ขอ ๑๙ สมาชิกมี ๒ ประเภท ดังนี้
๑๙.๑ สมาชิกสามัญ ไดแก ขาราชการ
๑๙.๒ สมาชิกสมทบ ไดแก สมาชิกสามัญที่พนจากการปฏิบัติงานในสวนราชการ
นั้นแลว

ขอ ๒๐ คณะ...

-๖ขอ ๒๐ คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําปอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
เพื่อใหมีการรายงานผลการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศที่ผานมา การเสนอนโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณในการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศปตอไป การพิจารณาอนุมัติระเบียบและหลักเกณฑสําคัญ
รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น และการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ ในระหวางป
ขอ ๒๑ นอกจากการประชุมใหญสามัญประจําป ใหมีการประชุมใหญวิสามัญ
เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร หรือสมาชิกสามัญไมนอยกวาหนึ่งในหาของสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา
หนึ่งรอยคนเขาชื่อกันรองขอ เพื่อใหมีการสอบถามปญหา หรือปรึกษาหารือเกี่ยวกั บการจัดสวัสดิการ
กองทัพอากาศในเรื่องที่มีความสําคัญ และตองการความเห็นรวมกันจากที่ประชุมใหญของสมาชิก
ขอ ๒๒ ระเบียบหรือเอกสารใดที่มีขอความจํากัดอํานาจของผูที่ไดรับมอบหมาย
ใหทํานิติกรรมในเรื่องใดแทนคณะกรรมการ ใหประกาศไวโดยเปดเผยใหสมาชิกและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ
ทราบทั่วกัน
ขอ ๒๓ การปฏิบัติหนาที่ของขาราชการตามระเบียบนี้ ใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการ
หมวดที่ ๓
การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ
ขอ ๒๔ ใหมีกองทุนสวัสดิการสําหรับไวใชจายในการดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ
ขอ ๒๕ กองทุนสวัสดิการอาจมีรายไดดังนี้
๒๕.๑ เงินรายรับที่เกิดจากการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ
๒๕.๒ เงินรายไดอื่น ๆ เชน เงินดอกผล เงินกูยืม เงินบริจาค เงินอุดหนุนเปนตน
ขอ ๒๖ เงินกองทุนสวัสดิการ ใหนําฝากธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) หรือธนาคาร
รัฐวิสาหกิจ หรือสาขา หรือสหกรณออมทรัพยของสวนราชการในนามของประเภทการจัดสวัสดิการนั้น ๆ
ขอ ๒๗ คณะกรรมการอาจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ หรือบุคคล ที่คณะกรรมการ
มอบหมาย เปนผูรับผิดชอบบริหารกองทุนในการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ โดยใหมีอํานาจกอหนี้ผูกพัน
และอนุมัติการจายเงินกองทุนสวัสดิการ
ขอ ๒๘ หลักเกณฑวิธีการรับ – จายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการ
ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด
ขอ ๒๙ ระบบบัญชี ใหจัดทําระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการสวัสดิการกองทัพอากาศ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด และใหจัดทํางบรับจายประจําเดือนเสนอคณะกรรมการเพื่อทราบ
ขอ ๓๐ การปด...

-๗ขอ ๓๐ การปดบัญชีใหกระทําปละครั้งตามปปฏิทิน และใหจัดทํางบการเงินซึ่งประกอบดวย
งบดุล บัญชีทําการ บัญชีกําไรขาดทุนสงใหสํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ ตรวจสอบภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันสิ้นปบัญชี
ขอ ๓๑ ใหสํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ ทําการตรวจสอบและรับรองบัญชี
กองทุนสวัสดิการใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ไดรับงบการเงินตามขอ ๓๐ และรายงาน
ผลการสอบบัญชีเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาและประเมินผลการจัดสวัสดิการ (ผานกรรมการ
และเลขานุการ ฯ )
ขอ ๓๒ ใหกรรมการและเลขานุการ รายงานการประเมินผลการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ
ประจําปของปที่ลวงมาแลว ซึ่งแสดงงบดุล บัญชีทําการ บัญชีกําไรขาดทุนที่สํานักงานตรวจบัญชี
ทหารอากาศรับรองถูกตองภายในสามสิบวัน นับแตวันที่สํานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศรับรองใหสมาชิก
ทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
หมวดที่ ๔
บทเบ็ดเตล็ด
ขอ ๓๓ การดําเนินการจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ นอกจากที่กลาวขางตน ใหเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
หมวดที่ ๕
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๔ การจัดสวัสดิการกองทัพอากาศ ที่เปนไปตามระเบียบนี้ และไดดําเนินการอยูแลว
กอนที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปได โดยใหแกไขเพิ่มเติมระเบียบเดิมภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน
นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข
(ชลิต พุกผาสุข)
ผูบัญชาการทหารอากาศ
ประธานกรรมการสวัสดิการกองทัพอากาศ

