
 

  
 
 
 
 

ระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
ว่าดว้ยทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กอ.รมน. 

พ.ศ. ๒๕61 
 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยเงินกองทุนเพื่อการศึกษาบุตรลูกจ้างชั่วคราว 
พ.ศ. 2555 ให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบันกอปรกับ กอ.รมน.    
ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยและได้รับกำลังพลประเภทพนักงานราชการมาปฏิบัติงานทดแทน
ลูกจ้างชั่วคราวที่ครบกำหนดการจ้าง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรายจ่ายให้กับข้าราชการพลเรือน ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการ กอ.รมน. ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้บุตรที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียรและ
ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนได้รับทุนการศึกษาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาในปีต่อไป จึงได้วางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือน 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กอ.รมน. พ.ศ. ๒๕61” 
  ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้หม้ีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
  ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยเงินกองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจ้างชั่วคราว 
พ.ศ. ๒๕๕๕  
  ข้อ ๔ ในระเบียบนี้  
     “ทุนการศึกษา” หมายความว่า ทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการพลเรือน ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการ กอ.รมน. ในสังกัด กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 
     “ข้าราชการพลเรือน” หมายความว่า ข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. หรือบุคคลซ่ึง
ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 
     “ลูกจ้างชั่วคราว” หมายความว่า ลูกจ้างชั่วคราวที่รับเงินค่าจ้างจากหมวดค่าจ้าง
ชั่วคราว ของ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 
     “พนักงานราชการ” หมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของ กอ.รมน. เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับ กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 
     “บุตร” หมายความว่า บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ในอุปการะของข้าราชการพลเรือน 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กอ.รมน. ในสังกัดที่รับเงินเดือน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) ไม่รวมบุตรบุญธรรม และ  
ต้องมีอายุไม่เกินยี่สิบห้าปีบริบูรณ์ (นับถึงในปีที่ขอรับทุนการศึกษา)   
     “กอ.รมน. (ส่วนกลาง)” หมายความว่า หน่วยงานตามโครงสร้างการจัดและการแบ่ง
ส่วนงาน กอ.รมน. ประกอบด้วย ส่วนบริหาร ส่วนอำนวยการ และส่วนประสานงาน 
     “กองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.” โดยใช้                เงิน
ทุนการศึกษาที่ได้รับมาจากเงินตั้งต้นของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และเงินบริจาคในวันครบรอบวันสถาปนา กอ.
รมน. ของทุกปี หรือเงินบริจาคอื่น ๆ 
     “กองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจ้างชั่วคราว” ใช้สำหรับลูกจ้างชั่วคราว และ
พนักงานราชการ กอ.รมน. โดยใช้เงินทุนการศึกษาที่ได้รับมาจาก 
      -  เงินที่ได้มาจากการบริจาคตั้งแต่ปี 2537 – 2542 ใช้ได้เฉพาะดอกเบี้ยจากการฝากเงิน
ในบัญชีธนาคารเท่านั้น 
       -  เงินที ่สปง.กอ.รมน. อนุมัติให้ลูกจ้างชั่วคราวหมุนเวียนกันกู้ยืม โดยดอกเบ้ียเงินกู้ที่
ได้รับจะนำมาใชเ้ป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรของลูกจ้างชั่วคราว 

- ร่าง - 
 



 

 
 

- 2 – 
 

  ข้อ ๕ ทุนการศึกษา แบ่งเป็น 5 ระดับ 
    5.1 ระดับประถมศึกษา 
    5.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
    5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
    5.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  
    5.5 ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
  ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา   
    6.1 เป็นบุตรของข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. บุตรของลูกจ้างชั่วคราว และ
บุตรของพนักงานราชการ สังกัด กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 
    6.2 กำลังศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชนในหลักสูตร
ระดับประถมศึกษา,ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น,ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.),ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.),ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
    6.3 ผลการศึกษาประจำปีการศึกษาก่อนขอรับทุน มีระดับผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.0 
หรือผลการเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 
    6.4 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย   
  ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นขอทุนการศึกษา  
    7.1 ต้องสังกัดใน กอ.รมน. (ส่วนกลาง) 
    7.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่ถูกลงโทษ หรือถูกตัดเงินค่าจ้างตาม
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ทางราชการกำหนด ในปีงบประมาณที่ผ่านมา  
    7.3 ผู้ขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตรตามระเบียบนี้ จะขอรับทุนได้ครอบครัวละไม่เกิน ๑ ทุน 
  ข้อ 8 หลักฐานประกอบการพิจารณาขอรับทุน 
    8.1 หลักฐานที่แสดงผลการศึกษาประจำปีการศึกษาก่อนขอรับทุน  
    8.2 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อของผู้มีสิทธิเสนอขอรับทุนการศึกษาให้แก่บุตรชื่อคู่สมรส 
และชื่อบุตรที่ขอรับทุนการศึกษา 
    8.3 หลักฐานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด 
  ข้อ 9 ให้มีคณะกรรมการ เรียกว่า “คณะกรรมการทุนการศึกษาบุตรของข้าราชการพลเรือน 
ลูกจ้าง และพนักงานราชการกอ.รมน. พ.ศ.๒๕61” ประกอบด้วย  
    9.1  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.   เป็น ประธานกรรมการ 
    9.2  รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.   เป็น รองประธานกรรมการ 
    9.3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.  เป็น กรรมการ 
    9.4 ผู้แทนสำนักจเร กอ.รมน.     เป็น กรรมการ 
    ๙.๕  ผู้แทนสำนักการข่าว กอ.รมน.      เป็น กรรมการ 
    ๙.6  ผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน.  เป็น กรรมการ 
    9.7 ผู้แทนสำนักบริหารงานทั่วไป กอ.รมน.    เป็น กรรมการ 
    9.8 ผู้แทนสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน.  เป็น กรรมการ 
    ๙.9 ผู้แทนสำนักงบประมาณและการเงิน กอ.รมน.   เป็น กรรมการ 
    ๙.10 ผู้แทนศูนย์ติดตามสถานการณ์ กอ.รมน.   เป็น กรรมการ 
    ๙.11 ผู้แทนกลุ่มพัฒนาระบบราชการ กอ.รมน.   เป็น กรรมการ 
    9.12 ผู้อำนวยการส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ  
          สำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
    9.๑3 เจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายธุรการ  
          สำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.  เป็น กรรมการและเหรัญญิก 
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  ข้อ 10 คณะกรรมการ ตามข้อ 9 มีอำนาจหน้าที่  
     10.๑ พิจารณากำหนดมูลค่าทุนการศึกษาในแต่ละปีที่จะมอบให้แก่บุตรกำลังพลตาม
ระดับการศึกษา โดยทุนการศึกษาของบุตรลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ กอ.รมน. ใช้งบประมาณจาก
“กองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจ้างชั่วคราว” สำหรับทุนการศึกษาของบุตรข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.
ใช้งบประมาณจาก “กองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน.” แล้วนำเรียนขออนุมัติต่อ 
เลขาธิการ กอ.รมน. 
        10.๒ พิจารณาคัดเลือกบุตรกำลังพลที่ขอรับทุนการศึกษาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้  
        10.3 กำกับดูแลเงินกองทุนเพื่อการศึกษาของบุตรลูกจ้างชั่วคราว และกองทุนเพื่อ
การศึกษาของบุตรข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. ให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและพิจารณาจัดหา
เงินกองทุนดังกล่าวเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  
  ข้อ 11 การใช้จ่ายเงินในแต่ละกองทุนให้ดำเนินการ ดังนี้ 
      11.1 การนำฝากเงินกับธนาคาร ให้ ผู้อำนวยการส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ      
สำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ    
สำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. นำฝากเงินกับธนาคาร 
     11.2 การถอนเงิน ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ จำนวน ๒ ใน 3 ร่วมลงนามในใบถอน
เงินจากธนาคาร  
         11.2.1 รองผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.  
            11.2.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.  
             11.2.3 ผู้อำนวยการส่วนงานสิทธิและสวัสดิการ สำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน.  
         11.3 การรายงานรายรับ – รายจ่าย ให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ รายงานสรุปการใช้
จ่ายเงิน และยอดเงินคงเหลือ ให้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล กอ.รมน. ทราบภายใน 15 วัน หลังวัน
มอบทุนการศึกษาประจำปี    
  ข้อ 12 การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลในแต่ละปีให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ภาคการศึกษาแรกของปีการการศึกษา 
  ข้อ 13 ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคล  กอ.รมน. รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้  
โดยให้กำหนดหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับระเบียบน้ีได้ตามความเหมาะสม   

 
                                               ประกาศ  ณ  วันที ่           พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
      พล.อ.  
               (ณัฐพล   นาคพาณชิย์) 
                          เลขาธกิาร กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                  ผอ.รมน. 
สบค.กอ.รมน. 
           


