
 กรณี เสียชีวิต (ก ำลังพล, คู่สมรส, บิดำมำรดำ, บุตร

 กรณีเป็นผู้ป่วยใน รพ.
 กรณีสมรส, คลอดบุตร, อุปสมบท, และประกอบพิธีฮัจญ์
 ประสบสำธำรณภัย
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สำยงำนบุคคลและก ำลังพลที่ปฏิบัติงำน กอ.รมน.

จดัท ำโดย พ.อ.หญงิ ธนำพร บำงท่ำไม้

สงักดั สก.สบค.กอ.รมน.

สิทธิก ำลังพล กอ.รมน. (ส่วนกลำง)



ขอบเขตของเนื้อหำ

- ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร

- ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

- ข้อเสนอแนะ



ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กำรขอรบัเงินกองทุนสวสัดกิำร กอ.

รมน.ยดึถอืปฏบิตั ิ   ตำมระเบยีบ กอ.

รมน. วำ่ดว้ยเงินกองทุนสวสัดกิำร กอ.

รมน. พ.ศ.๒๕๕๕  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๕๖ และ ฉบบัที ่๓

พ.ศ.๒๕๕๙



ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำร

๑. ก ำลงัพลยืน่หลกัฐำนผ่ำน นขต.กอ.รมน. ส่วนกลำง เสนอ

ขอรบัเงินกองทุนสวสัดกิำร โดยก ำลงัพลผูม้สีทิธขิอรบั

เงินกองทุนสวสัดกิำรตอ้งเป็นขำ้รำชกำรพลเรอืนประจ ำ

กอ.รมน. และก ำลงัพลทีม่ำชว่ยรำชกำร    กอ.รมน. ประจ ำ

ส่วนกลำง ท ัง้นีร้วมถงึพนกังำนรำชกำรและลูกจำ้ง กอ.

รมน.ส่วนกลำงดว้ย โดยสำมำรถขอรบัเงินกองทุน

สวสัดกิำร โดยรำยงำนเสนอขอรบัเงินกองทุนมำที ่สบค.

กอ.รมน. ภำยใน ๙๐ วนั นบัต ัง้แตว่นัทีเ่กดิกรณี ซึง่

สำมำรถขอรบัเงินกองทุนสวสัดกิำรได ้ในกรณีตำ่งๆ ตำม

ตำรำงรำยละเอยีดขอรบัเงินกองทุนสวสัดกิำร กอ.รมน.ดงันี้



ล ำดบั กรณี เงินสวสัดกิำรทีไ่ดร้บั 

รวมเป็นเงินท ัง้สิน้ 

(บำท)

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบในกำรยืน่ขอรบั

เงินสวสัดกิำร

๑ กรณีกำรสมรส ๑,๐๐๐.-*  ส ำเนำค ำส ัง่ปฏบิตัหิน้ำทีข่อง

ก ำลงัพล

 ส ำเนำทะเบยีนสมรส

*(ไดร้บัเพยีงคร ัง้เดยีวเท่ำนัน้) 

หำกภำยหลงัไดห้ย่ำขำด หรอื

ขำดจำกกำรสมรสและสมรสใหม่ 

ไม่มสีทิธริบัเงินในกรณีนีอ้กี

๒ ก ำลงัพลถงึแก่กรรม รวม ๑๕,๘๐๐.-

• สวสัดกิารฯ ๑๐,๐๐๐.-

• พวงรดีในนาม กอ.รมน.

๘๐๐.-

• เงนิชว่ยเหลอืในการเป็น

เจา้ภาพในการสวดพระ

อภธิรรม ๕,๐๐๐.-

 ส ำเนำค ำส ัง่ปฏบิตัหิน้ำทีข่อง

ก ำลงัพล

 ส ำเนำใบมรณบตัร

๓ บดิำมำรดำ คู่สมรส หรอืบุตรของ

ก ำลงัพลถงึแก่กรรม

รวม ๕,๘๐๐.-

• สวสัดกิารฯ ๒,๐๐๐.-

• พวงรดีในนาม กอ.รมน.

๘๐๐.-

• เงนิชว่ยเหลอืในการเป็น

เจา้ภาพ  ในการสวดพระ

อภธิรรม ๓,๐๐๐.-

 ส ำเนำค ำส ัง่ปฏบิตัหิน้ำทีข่อง    

ก ำลงัพล

 ส ำเนำใบมรณบตัร ประกอบกบั

ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของก ำลงัพล

, บุตร หรอืทะเบียนสมรส ตำม

กรณี



ล ำดบั กรณี เงินสวสัดกิำรทีไ่ดร้บัรวม

เป็นเงินท ัง้สิน้ (บำท)

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบในกำรยืน่ขอรบั

เงินสวสัดกิำร

๔ บดิำมำรดำคูส่มรส ของก ำลงั

พลถงึแกก่รรม

รวม ๑,๘๐๐.-

• สวสัดกิำร ๑,๐๐๐.-
บำท

• พวงรดีในนำม กอ.รมน.
๘๐๐.- บำท

 ส ำเนำค ำส ัง่ปฏบิตัหิน้ำทีข่อง
ก ำลงัพล

 ส ำเนำใบมรณบตัร

 ส ำเนำทะเบยีนสมรส

 ส ำเนำทะเบยีนบำ้นคู่สมรส

๕ กรณีก ำลงัพลป่วยเจบ็ทีเ่ขำ้รบั

กำรรกัษำในโรงพยำบำล  

ประเภทคนไขใ้น ต ัง้แต ่๓ วนั

ขึน้ไป

๑,๐๐๐.-**
 ส ำเนำค ำส ัง่ปฏบิตัหิน้ำทีข่องก ำลงั

พล

 ใบรบัรองแพทยท์ีร่ะบุชดัเจนว่ำ 

ป่วยเป็นคนไขใ้น ต ัง้แต่ ๓ วนัขึน้ไป    

(ฉบบัจรงิ)

** ไดร้บักำรชว่ยเหลอืเพยีงคร ัง้เดยีว 

ส ำหรบักำรป่วยเจ็บเพรำะเหตุ

เดยีวกนัไม่ว่ำจะเขำ้รบักำร

รกัษำพยำบำลหลำยคร ัง้ หรอื

หลำยโรงพยำบำลกต็ำม



ล ำดบั กรณี เงินสวสัดกิำรทีไ่ดร้บั

รวมเป็นเงินท ัง้สิน้ 

(บำท)

เอกสำรทีใ่ชป้ระกอบในกำรยืน่ขอรบั

เงินสวสัดกิำร

๖ กรณีก ำลงัพลประสบสำธำรณ

ภยั เป็นเหตใุหท้รพัยส์ินได้รบั

ควำมเสียหำยและไดร้บัควำม

เดอืดรอ้นอย่ำงมำก

๒,๐๐๐.-  ส ำเนำค ำส ัง่ปฏบิตัหิน้ำทีข่องก ำลงั
พล

 ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีร่ะบชุือ่ก ำลงั
พล         เป็นเจำ้บำ้น 

 หนงัสอืรบัรองของอ ำเภอ/เทศบำล/

อบต.

 ภำพถ่ำยเคหะสถำนของก ำลงัพลที่

ประสบสำธำรณภยั

๗ กรณีก ำลงัพลหรอืคูส่มรส

คลอดบุตร 

๑,๐๐๐.-  ส ำเนำค ำส ัง่ปฏบิตัหิน้ำทีข่องก ำลงั
พล

 ส ำเนำทะเบยีนสมรส 

 ใบสูตบิตัรบุตร

๘ กรณีก ำลงัพลทีอ่ปุสมบทใน

พระพุทธศำสนำ หรอืบวชใน

ศำสนำอืน่ หรอืกำรเดนิทำงไป

ประกอบพธิฮีจัญ ์

๑,๐๐๐.-*  ส ำเนำค ำส ัง่ปฏบิตัหิน้ำทีข่องก ำลงั
พล

 ใบลำอปุสมบท หรอืบวช ตำม
ศำสนำของก ำลงัพล

 ส ำเนำหนงัสอืส ำคญั หรอืหนงัสอื

รบัรอง            กำรอปุสมบท/บวช/

กำรไปประกอบพธิฮีจัญ ์
*ไดร้บัเงินชว่ยเหลอืเพยีงคร ัง้เดยีว



๒. สก.สบค.กอ.รมน. ตรวจสอบความ  

ถกูตอ้งครบถว้นของเอกสาร พรอ้มรา่งหนังสอื

เสนอ ผอ.รมน. ผ่าน รองเลขาธกิาร  กอ.รมน.

ทีร่บัผดิชอบสายงานบรหิารงานบคุคล เพือ่ขอ

อนุมตัเิงนิกองทุนสวสัดกิารใหก้บัก าลงัพลที่

ปฏบิตังิาน   ในกอ.รมน. สว่นกลาง เพือ่อนุมตัิ

เงนิกองทุนสวสัดกิาร กอ.รมน.



๓. เมือ่ไดร้บัอนุมตัจิาก รองเลขาธกิาร กอ.รมน.ที่

รบัผดิชอบสายงานบรหิารงานบุคคล แลว้ สก.สบค.กอ.

รมน. รา่งหนังสอืประทบัตรา แจง้ นขต.กอ.รมน. ที่

เกีย่วขอ้งเพือ่แจง้   ใหก้ าลงัพลผูเ้สนอขอรบัเงนิสวสัดกิาร

ทราบ พรอ้มส่งคนืหลกัฐานเพือ่ให ้นขต.กอ.รมน. ใชใ้น

การเบกิเงนิกองทนุสวสัดกิาร กอ.รมน.จาก สปง.กอ.รมน.

๔. สก.สบค.กอ.รมน.บนัทกึ ชือ่-สกลุ /กรณี/จ านวน

เงนิทีไ่ดร้บัอนุมตัเิงนิกองทนุสวสัดกิารเพือ่เป็นขอ้มูลการ

จา่ยเงนิกองทนุสวสัดกิาร กอ.รมน. ประจ าปีงบประมาณ



๕. สบค.กอ.รมน. รายงานการรบั-จา่ยเงนิกองทนุ

สวสัดกิาร   กอ.รมน. ประจ าเดอืน(โดยใชข้อ้มูลจาก

รายงานของ สปง.กอ.รมน. ภายใน ๑๕ วนัท าการ นับ

แตว่นัสิน้เดอืน) แลว้รายงานให ้ผอ.รมน. ผ่านรอง

เลขาธกิาร กอ.รมน.ทีร่บัผดิชอบสายงานบรหิารงาน

บุคคลเพือ่ทราบ

๖. ในกรณีทีง่บประมาณของกองทนุสวสัดกิาร กอ.

รมน.ในปีงบประมาณน้ันไม่เพยีงพอ ใหเ้สนอเร ือ่งขอ

อนุมตัเิงนิกองทนุฯ เพิม่เตมิ ผ่าน สปง.กอ.รมน.  



ข้อเสนอแนะ
๑. ควบคุมและตรวจสอบกำร

ขออนุมตัใิหอ้ยู่ในวงเงิน

งบประมำณ

ทีไ่ดร้บั

๒. ก ำลงัพลเบกิเงินสวสัดกิำร

ล่ำชำ้ ท ำใหย้อดเบกิเงิน

สวสัดกิำร

ไม่ตรงกบัรำยงำนรบั – จ่ำย 

ประจ ำเดอืนของ สปง.กอ.รมน.

๓. เงินงบประมำณทีไ่ดร้บัไม่

เพยีงพอส ำหรบัค่ำใชจ่้ำยที่

เกดิขึน้ตอ้งขออนุมตัเิงิน

เพิม่เตมิหลำยคร ัง้ / ปี

ปัญหำ/ข้อขัดข้อง

๑. นขต.กฺอ.รมน.

ตรวจสอบเอกสำร

ประกอบกำรยืน่ขอรบัเงิน

สวสัดกิำรฯ   ใหถู้กตอ้ง

ครบถว้น

๒. หลงัไดร้บัอนุมตัฯิ ให ้

นขต.กอ.รมน. ท ำเร ือ่งขอ

เบกิเงินสวสัดกิำรจำก  

สปง.กอ.รมน. ภำยใน ๕ วนั

ท ำกำร 



ส ำนักบริหำรงำนบุคคล กอ.รมน.
OFFICE OF THE PERSONNEL MANAGEMENT, ISOC.

จบกำรน ำเสนอ


