ระเบียบองค์ การสงเคราะห์ ทหารผ่ านศึก
ว่ าด้ วยเงินบํารุง
พ.ศ.๒๕๔๑
----------------------โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยเงินบํารุ ง
ให้เหมาะสมยิง่ ขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พ.ศ.๒๕๑๐ และข้อ ๙๔ แห่ งข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๓๒ จึงให้วางระเบียบไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยเงินบํารุ ง พ.ศ.๒๕๔๑”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยเงินบํารุ ง พ.ศ.๒๕๑๙ บรรดา
ระเบียบและคําสัง่ อื่นใดขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ ๔ เงินบํารุ งตามระเบียบนี้ ได้แก่ เงินที่มีผบู ้ ริ จาคหรื อมอบให้องค์การสงเคราะห์
ทหารผ่านศึกใช้จ่ายในกิจการหรื อการสวัสดิการรวมทั้งดอกผลที่เกิดจากเงินนั้นด้วย และเงินที่ได้รับจากกิจการอื่น
นอกจากกิจการตามปกติขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกิจการพิเศษ
ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รวมทั้งเงินที่สภาทหารผ่านศึกอนุมตั ิให้โอนเข้าเงินบํารุ ง
สําหรับเงินที่ผบู ้ ริ จาค โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการใด ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
สัง่ ใช้จ่ายเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์น้ นั
ข้ อ ๕ การรับและการจ่ายเงินบํารุ ง
การรับเงิน ต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการรับและบันทึกการรับเงินนั้นในบัญชีเงินสด
หรื อเงินฝากธนาคารในวันที่รับเงิน นั้น
การจ่ายเงิน ต้องมีหลักฐานการจ่ายเงิน ใบเสร็ จรับเงิน ใบสําคัญรับเงิน ใบรับรองการจ่ายเงิน
หรื อหลักฐานการจ่ายเงินอื่น และบันทึกรายการจ่ายเงินนั้นในบัญชีเงินสดหรื อเงินฝากธนาคารในวันจ่ายเงินนั้น
การจ่ายเงินตามระเบียบนี้ หากไม่สามารถหาใบสําคัญการจ่ายงินได้ให้ใช้ใบรับรอง
การจ่ายเงินที่ไม่สามารถเรี ยกใบเสร็ จรับเงินได้ โดยให้ดาํ เนินการดังนี้
( ๑) วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท ให้พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานซึ่ง
ดํารงตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าผูช้ ่วยหัวหน้าแผนก หรื อตําแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไป เป็ นผูร้ ับรองการจ่าย

- ๒(๒) วงเงินเกิน ๕,๐๐๐.- บาท ให้พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานซึ่ งดํารง
ตําแหน่งไม่ต่าํ กว่าผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการกอง หรื อตําแหน่งที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่าขึ้นไปเป็ นผูร้ ับรองการจ่าย
การรับและการจ่ายเงินบํารุ ง ในกรณี ที่ไม่ได้กาํ หนดไว้ในระเบียบนี้ให้ปฏิบตั ิโดยอาศัย
ข้อบังคับสภาทหารผ่านศึก ว่าด้วยการเงิน โดยอนุโลม
ข้ อ ๖ การใช้จ่ายเงินบํารุ ง เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ดงั นี้
๖.๑ ช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก ในกรณี ที่มีความเดือดร้อนจําเป็ น
ซึ่งไม่อาจให้การสงเคราะห์ตามข้อบังคับและระเบียบขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้
๖.๒ ใช้จ่ายเป็ นการสนับสนุนเกี่ยวกับกิจการสภาทหารผ่านศึก
๖.๓ ใช้จ่ายในด้านการกุศลหรื อร่ วมกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ
๖.๔ ใช้จ่ายในกิจการที่จาํ เป็ นขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในกรณี ที่ไม่สามารถ
เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้
๖.๕ ช่วยเหลือพนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนครอบครัวของพนักงานและลูกจ้างในด้าน
สวัสดิการต่าง ๆ ตามที่จาํ เป็ นและสมควร
๖.๖ ใช้จ่ายในพิธีการต่าง ๆ ตลอดจนการจัดงานเลี้ยงตามโอกาสอันสมควรและ
ความเหมาะสม
๖.๗ ใช้จ่ายในการจัดทําของที่ระลึก จ่ายเป็ นเงินรางวัลหรื อจัดหารางวัลตามความจําเป็ น
และความเหมาะสม
๖.๘ ใช้จ่ายเป็ นค่ารับรอง
๖.๙ ใช้เป็ นเงินยืมทดรองจ่ายในกรณี ที่จาํ เป็ น
๖.๑๐ จ่ายในกรณี อื่น ๆ อันเป็ นประโยชน์แก่ส่วนรวม
(1)
ข้ อ ๗ การเก็บรักษาเงิน สําหรับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้ กองการเงิน ฝ่ ายปลัดบัญชี
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เป็ นผูเ้ ก็บรักษาเงินไว้เพื่อใช้จ่ายโดยเก็บรักษาเงินสดไว้ ภายในวงเงินไม่เกิน
๑๐,๐๐๐.- บาท เงินนอกนั้นให้นาํ ฝากธนาคารโดยเปิ ดบัญชีในนาม “เงินบํารุ งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก”
สําหรับสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกและศูนย์
สนับสนุนการฝึกอบรมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฝ่ ายนโยบายและแผน ให้พนักงานการเงินเป็ นผูเ้ ก็บรักษา
เงินไว้เพื่อใช้จ่ายโดยเก็บรักษาเงินสดไว้ ภายในวงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บาท เงินนอกนั้นให้นาํ ฝากธนาคารโดย
เปิ ดบัญชีในนาม “เงินบํารุ งของหน่วย”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๗ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยเงินบํารุ ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖

- ๓-

(1)

ข้ อ ๘ การบัญชี สําหรับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ให้ กองบัญชี ฝ่ ายปลัดบัญชี
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดทําบัญชีแสดงผลการดําเนินงาน โดยแยกบัญชีต่างหากจากบัญชีเงินงบประมาณ
อีก ๑ ชุด และจัดทํางบรับ – จ่าย ประจําเดือนภายในเดือนถัดไป และเมื่อสิ้ นปี งบประมาณให้จดั ทํางบการเงิน
ประกอบด้วย งบดุล และงบรายได้และค่าใช้จ่ายภายใน ๓ เดือน ของปี งบประมาณถัดไปเสนอผูอ้ าํ นวยการ
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และให้เก็บรักษาเอกสารประกอบการลงบัญชีและเอกสารอื่นใดอันเป็ นหลักฐาน
การรับ - จ่าย ไว้เพื่อการตรวจสอบ
สําหรับสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกและศูนย์
สนับสนุนการฝึกอบรมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฝ่ ายนโยบายและแผน ให้พนักงานบัญชีหรื อพนักงาน
การเงิน เป็ นผูด้ าํ เนินการ
ข้ อ ๙ ให้ผอู ้ าํ นวยการกองบริ หารและควบคุม ฝ่ ายปลัดบัญชี หรื อพนักงานบัญชีหรื อพนักงาน
การเงิน ตรวจสอบหลักฐานเพื่อนําเรี ยนขออนุมตั ิ
ข้ อ ๑๐ การใช้เงินตามระเบียบนี้เกี่ยวกับการพัสดุ ให้นาํ ระเบียบและวิธีปฏิบตั ิขององค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก มาใช้โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๑ อํานาจการอนุมตั ิสง่ั จ่ายเงินตามระเบียบฉบับนี้ ให้เป็ นอํานาจของผูอ้ าํ นวยการองค์การ
สงเคราะห์ผา่ นศึก หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากผูอ้ าํ นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ข้ อ ๑๒ อํานาจการอนุมตั ิสง่ั จ่ายเงินตามระเบียบฉบับนี้ ของสํานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขต
นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก และศูนย์สนับสนุนการฝึกอบรมองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฝ่ ายนโยบายและแผน
ให้เป็ นอํานาจของหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ
ข้ อ ๑๓ เมื่อสิ้ นปี งบประมาณมีเงินบํารุ งเหลืออยูเ่ ป็ นจํานวนเงินเท่าใด ให้ยกไปเพื่อใช้จ่ายใน
ปี งบประมาณถัดไป
(2)
ข้ อ ๑๔ ให้ กองตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบทางด้านการตรวจสอบเช่นเดียวกับ
เงินงบประมาณ
ข้ อ ๑๕ ให้ฝ่ายปลัดบัญชี เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๑
(ลงชื่อ) พลโท อําพล ตุม้ ทอง
(อําพล ตุม้ ทอง)
รองผูอ้ าํ นวยการ ทําการแทน
ผูอ้ าํ นวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) ข้อ ๘ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยเงินบํารุ ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
(2) ข้อ ๑๔ แก้ไขโดยระเบียบองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ว่าด้วยเงินบํารุ ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖

