(สำเนำ)

ระเบียบคณะกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
ว่ำด้วยกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
พ.ศ.๒๕๕๕
โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมกำรสวั สดิกำรกองทัพอำกำศ ว่ำด้วยกองทุน สวัสดิกำรกองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๔๙ ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ เป็นประโยชน์ต่อข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงกองทัพอำกำศ อำศัยอำนำจตำม
ระเบียบสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๔๘ และระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรจัดสวัสดิกำรภำยในส่วน
รำชกำร พ.ศ.๒๕๔๗ จึงวำงระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบคณะกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ ว่ำด้วยกองทุนสวัสดิกำร
กองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๕๕”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบคณะกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ ว่ำด้วยกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
พ.ศ.๒๕๔๙
๓.๒ ระเบียบคณะกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ ว่ำด้วยกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐
บรรดำระเบียบและคำสั่งอื่นใด ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
๔.๑ “กองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ” หมำยควำมว่ำ กองทุนที่จัดตั้งขึ้นสำหรับใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
๔.๒ “สมำชิก” หมำยควำมว่ำ สมำชิกสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
๔.๓ “คณะกรรมกำรสวัสดิกำร” หมำยควำมว่ำ คณะกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
ที่แต่งตั้งโดยผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ
๔.๔ “คณะอนุกรรมกำรกิจกำร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรสังกัดกองทัพอำกำศที่ได้รับกำร
แต่งตั้งจำกประธำนกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ เพื่อรับผิดชอบในกำรจัดกำร หรือดำเนินกำรจัดสวัสดิกำร
ประเภทต่ำงๆ ในกองทัพอำกำศ
๔.๕ “คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรสังกัดกองทัพอำกำศที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งจำกประธำนกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ โดยมอบหมำยให้รับผิดชอบในกำรจัดกำร หรือดำเนินกำร
จัดสวัสดิกำรภำยในหน่วย
๔.๖ “คณะอนุกรรมกำรแผนงำนสวัสดิกำร” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรสังกัดกองทัพอำกำศ
ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกประธำนกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ เพื่อรับผิดชอบในกำรพิจำรณำแผนกำรดำเนินงำน
ประจำปี
๔.๗ “คณะอนุกรรมกำร...

-๒๔.๗ “คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนกิจกำรสวัสดิกำร” หมำยควำมว่ำ
ข้ำรำชกำรสังกัดกองทัพอำกำศที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกประธำนกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ เพื่อรับผิดชอบ
ในกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำนของกิจกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ และพิจำรณำกำรจ่ำยเงิน
ค่ำตอบแทนพิเศษประจำปี เสนอคณะกรรมกำรสวัสดิกำรเพื่อพิจำรณำและมีมติ
๔.๘ “เหรัญญิก” หมำยควำมว่ำ กรรมกำรและเหรัญญิกคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
กองทัพอำกำศ ซึ่งปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเงินและกำรบัญชีของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
๔.๙ “เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง พนักงำนรำชกำร และทหำรกอง
ประจำกำรสังกัดกองทัพอำกำศ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรสวัสดิกำร คณะอนุกรรมกำรกิจกำร และ
คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำร ให้เป็นผู้ปฏิบัติงำนกิจกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ที่
ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเลขำนุกำร คณะกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ และสำนักงำนเหรัญญิก คณะกรรมกำร
สวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
๔.๑๐ “พนักงำน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่จ้ำงโดยได้รับค่ำตอบแทนจำกเงินกองทุน
คณะอนุกรรมกำรกิจกำร คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำรหน่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศ รวมถึงสำนักงำนเลขำนุกำร และ
สำนักงำนเหรัญญิก เพื่อปฏิบัติงำนด้ำนสวัสดิกำร
๔.๑๑ “เบี้ยประชุม” หมำยควำมว่ำ เงินค่ำตอบแทนในกำรประชุมที่จ่ำยให้แก่
คณะกรรมกำรสวัสดิกำร คณะอนุกรรมกำรกิจกำร และคณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำร ในกำรจัดดำเนินงำนด้ำน
สวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
๔.๑๒ “ค่ำตอบแทน” หมำยควำมว่ำ ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๔.๙
๔.๑๓ “รำยได้สุทธิ” หมำยควำมว่ำ ผลกำรดำเนินงำนทำงกำรเงินประจำปีของกิจกำร
ซึ่งแสดงให้ทรำบว่ำ มีรำยได้สูงกว่ำหรือต่ำกว่ำค่ำใช้จ่ำยโดยไม่หักค่ำเสื่อมรำคำทรัพย์สิน หรือค่ำตัดจำหน่ำยทรัพย์สิน
๔.๑๔ “ค่ำตอบแทนพิเศษ” หมำยควำมว่ำ ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ คณะกรรมกำรสวัสดิกำร
คณะอนุกรรมกำรกิจกำร คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำร เจ้ำหน้ำที่ตำมข้อ ๔.๙ และพนักงำนตำมข้อ ๔.๑๐
ข้อ ๕ ให้เหรัญญิก รักษำกำรตำมระเบียบนี้
หมวด ๑
วัตถุประสงค์
ข้อ ๖ วัตถุประสงค์ของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
๖.๑ เพื่อใช้จ่ำยเกี่ยวกับสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
๖.๒ เพื่อส่งเสริมและอำนวยควำมสะดวกในกำรจัดสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
๖.๓ เพื่อควบคุมกำรรับ - จ่ำย และกำรเก็บรักษำเงินกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
หมวด ๒
อำนำจหน้ำที่
ข้อ ๗ ประธำนกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๗.๑ อำนวยกำรและสั่งกำรเกี่ยวกับกำรเงิน ประมำณกำรรำยได้ และประมำณกำรรำยจ่ำย
ของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ ให้เป็นไปตำมระเบียบนี้
๗.๒ ลงลำยมือ ...

-๓๗.๒ ลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเงินในเช็คหรือใบถอนเงินฝำกธนำคำรหรือใบถอนเงินฝำกสหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกับเหรัญญิก
๗.๓ มีอำนำจในกำรอนุมัติก่อหนี้ผูกพัน และสั่งจ่ำยเงินกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
ภำยในวงเงินที่มีอยู่ โดยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
๗.๔ มีอำนำจในกำรอนุมัติจำหน่ำยทรัพย์สินของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ ตำมมติ
ของคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
๗.๕ มอบอำนำจกำรลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเงินในเช็คหรือใบถอนเงินฝำกธนำคำรหรือใบถอน
เงินฝำกสหกรณ์ออมทรัพย์ แทนได้ตำมควำมจำเป็น
ข้อ ๘ คณะอนุกรรมกำรแผนงำนสวัสดิกำร มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๘.๑ เสนอแนะนโยบำย วำงแผนในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปีของกิจกำร
สวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
๘.๒ กำหนดวิธีปฏิบัติและให้คำปรึกษำแนะนำในกำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
ของคณะอนุกรรมกำรกิจกำร
๘.๓ พิจำรณำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี ในกำรจัดสวัสดิกำรของคณะอนุกรรมกำรกิจกำร
เพื่อขออนุมัติต่อคณะกรรมกำรสวัสดิกำร (ผ่ำนเหรัญญิก)
๘.๔ ประเมินผลแผนกำรดำเนินงำนด้ำนสวัสดิกำรของคณะอนุกรรมกำรกิจกำร
ข้อ ๙ คณะอนุกรรมกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนกิจกำรสวัสดิกำร มีอำนำจหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบ ดังนี้
๙.๑ ดำเนินกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรดำเนินงำนของกิจกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำกำรดำเนินงำนในแต่ละปี และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่กิจกำร
๙.๒ สรุปผลกำรประเมินกิจกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ และผลกำรพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำ
ตอบแทนพิเศษ เสนอคณะกรรมกำรสวัสดิกำรพิจำรณำ
๙.๓ พิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนพิเศษในกำรดำเนินงำนจัดสวัสดิกำรของกองทัพอำกำศ
ประจำปี เสนอคณะกรรมกำรสวัสดิกำรเพื่อพิจำรณำและมีมติ
ข้อ ๑๐ เหรัญญิก มีอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้
๑๐.๑ ตรวจสอบสถำนภำพเงินกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ ที่จะใช้สนับสนุนกำร
ดำเนินงำนตำมแผนกำรดำเนินงำนประจำปีของคณะอนุกรรมกำรกิจกำร
๑๐.๒ ควบคุมและกำกับดูแลกำรเบิกเงิน กำรรับจ่ำยเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรบัญชี
กองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
๑๐.๓ ลงลำยมือชื่อสั่งจ่ำยเงินในเช็คหรือใบถอนเงินฝำกธนำคำรหรือใบถอนเงินฝำก
สหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกับประธำนกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
๑๐.๔ จัดทำงบรับ - จ่ำย ประจำเดือนของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ เสนอ
คณะกรรมกำรสวัสดิกำรทรำบทุกสิ้นเดือน
๑๐.๕ จัดทำงบกำรเงินเสนอคณะกรรมกำรสวัสดิกำรเพื่อทรำบ เมื่อปิดบัญชีสิ้นปีปฏิทิน
๑๐.๖ ขออนุมัติประธำนกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ทำงำนได้ตำม
ควำมจำเป็นและเหมำะสม
หมวด ๓ ...

-๔หมวด ๓
กำรดำเนินกำร
ข้อ ๑๑ เงินกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ ได้มำจำก
๑๑.๑ เงินรำยได้ที่เกิดจำกกำรจัดสวัสดิกำรกองทัพอำกำศที่คณะกรรมกำรสวัสดิกำร
ดำเนินกำร
๑๑.๒ เงินที่คณะอนุกรรมกำรกิจกำรแต่ละประเภทจัดส่งให้
๑๑.๓ เงินรำยได้อื่นๆ เช่น ดอกผลที่เกิดจำกเงินกองทุน เงินกู้ยืม เงินบริจำค เงินอุดหนุน
เป็นต้น
ข้อ ๑๒ เงินกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ นำไปใช้จ่ำยหรือก่อหนี้ผูกพันได้ ดังนี้
๑๒.๑ จ่ำยเกี่ยวกับสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ และกำรจัดสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
๑๒.๒ จ่ำยเพื่อเป็นเงินยืมไว้ใช้ในคณะอนุกรรมกำรกิจกำรและคณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำร
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภำพคล่องในกำรดำเนินกิจกำรเกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำรตำมระเบียบสวัสดิกำร
กองทัพอำกำศ พ.ศ.๒๕๔๘
๑๒.๓ จ่ำยตำมแผนกำรดำเนินงำนประจำปี ตำมข้อ ๑๓ ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรสวัสดิกำรแล้ว
๑๒.๔ จ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุม ค่ำตอบแทน หรือค่ำตอบแทนพิเศษ
๑๒.๕ รำยจ่ำยเพื่อกำรลงทุนหรือรำยจ่ำยอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกำรจัดสวัสดิกำร โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
ข้อ ๑๓ ให้คณะอนุกรรมกำรกิจกำรแต่ละประเภท จัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี พร้อมด้วย
ประมำณกำรรำยได้และรำยจ่ำย เพื่อเสนอขอตั้งประมำณกำรรำยได้ ประมำณกำรรำยจ่ำยประจำปีของปีถัดไป
เสนอต่อคณะกรรมกำรสวัสดิกำร เพื่อพิจำรณำอนุมัติโดยผ่ำนคณะอนุกรรมกำรแผนงำนสวัสดิกำรภำยในเดือนตุลำคม
ข้อ ๑๔ กำรจัดทำแผนกำรดำเนินงำนประจำปี ตำมข้อ ๑๓ ให้เป็นไปตำมผนวกแนบท้ำยระเบียบนี้
ข้อ ๑๕ เมื่อคณะอนุกรรมกำรกิจกำรได้รับอนุมัติแผนกำรดำเนินงำนประจำปีแล้ว ให้ดำเนินกำร
ขอรับเงินจำกกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ ตำมวงเงินที่ได้รับอนุมัติตำมแผนกำรดำเนินงำนประจำปี (ผ่ำนเหรัญญิก)
โดยใช้หลักฐำนใบสำคัญรับเงินแนบมำพร้อมกับแผนกำรดำเนินงำนประจำปีของกิจกำรที่ได้รับอนุมัติ และนำเงินฝำก
เข้ำบัญชีกองทุนสวัสดิกำรกิจกำร เพื่อนำไปใช้จ่ำยให้เป็นไปตำมแผนต่อไป
ข้อ ๑๖ หำกคณะอนุกรรมกำรกิจกำรมีควำมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดในแผนกำร
ดำเนินงำนประจำปี แต่ไม่ผิดหลักกำรหรือวัตถุประสงค์ และอยู่ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ให้คณะอนุกรรมกำร
กิจกำรมีอำนำจเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่งำนที่อยู่นอกแผนกำรดำเนินงำนประจำปี ให้รำยงำนขออนุมัติต่อ
คณะกรรมกำรสวัสดิกำรก่อน
ข้อ ๑๗ รำยกำรตำมแผนกำรดำเนินงำนประจำปีที่ได้รับอนุมัติและมีข้อผูกพันไว้แล้ว หำกไม่
สำมำรถดำเนินกำรให้เสร็จสิ้นภำยในปีที่ขออนุมัติ ให้คณะอนุกรรมกำรกิจกำรรำยงำนขออนุมัติคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรเพื่อขอกันเงินไว้จ่ำยในปีถัดไป
ข้อ ๑๘ ให้คณะ ...

-๕ข้อ ๑๘ ให้คณะอนุกรรมกำรกิจกำร คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำร ที่ได้รับอนุมัติให้จัดสวัสดิกำร
จำกคณะกรรมกำรสวัสดิกำร สำมำรถขอยืมเงินส่วนหนึ่งจำกกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ เพื่อเป็นเงินทุน
หมุนเวียนเสริมสภำพคล่องในกำรดำเนินงำนได้
ข้อ ๑๙ ให้คณะอนุกรรมกำรกิจกำรแต่ละประเภท ส่งเงินสดทีส่ ูงเกินเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภำพคล่อง
แต่ทั้งนี้ต้องไม่ต่ำกว่ำรำยได้สุทธิ ให้กองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ ภำยใน ๔๕ วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ในกรณี
รำยได้ต่ำกว่ำค่ำใช้จ่ำย ให้นำไปตัดกับกำไรจำกกำรดำเนินงำนในปีต่อไป ก่อนส่งเงินให้กองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
ข้อ ๒๐ กำรจ่ำยเงินค่ำเบี้ยประชุม ให้จ่ำยตำมอัตรำตำมผนวกแนบท้ำยระเบียบนี้
ข้อ ๒๑ กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนกิจกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ ให้จ่ำย
ตำมควำมจำเป็นและประหยัด เหมำะสมกับกำรดำเนินงำน โดยเป็นไปตำมระเบียบและแผนกำรดำเนินงำนประจำปี
ของแต่ละคณะอนุกรรมกำร
ข้อ ๒๒ กำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนพิเศษ ให้เป็นไปตำมกำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำรประเมินผล
กำรดำเนินงำนกิจกำรสวัสดิกำร โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสวัสดิกำรก่อน
หมวด ๔
กำรเงินและกำรบัญชี
ข้อ ๒๓ กำรรับเงิน
๒๓.๑ กำรรับเงิน กองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ จะต้องออกใบเสร็จรับเงิน ให้แก่
ผู้ชำระเงินทุกครั้งในวันที่ได้รับเงิน เว้นแต่กำรรับชำระเงินที่มีเอกสำรประกอบกำรลงบัญชีอย่ำงอื่น
๒๓.๒ ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ตำมแบบที่คณะกรรมกำรสวัสดิกำรกำหนด โดยให้พิมพ์หมำยเลข
กำกับเล่ม และหมำยเลขกำกับใบเสร็จรับเงินเรียงกันไปทุกฉบับ และจัดทำทะเบียนคุม เพื่อให้ทรำบ และตรวจสอบ
ได้ว่ำได้จัดหำหรือได้รับมำจำกที่ใด จำนวนเท่ำใด และได้จ่ำยใบเสร็จรับเงินจำนวนเท่ำใด เล่มใด ให้ผู้ใด ไปเมื่อใด
ข้อ ๒๔ กำรจ่ำยเงิน
๒๔.๑ กำรจ่ำยเงินให้จ่ำยได้เฉพำะรำยกำรที่ได้รับอนุมัติจำกประธำนกรรมกำรสวัสดิกำร
กองทัพอำกำศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย โดยให้เหรัญญิกตรวจสอบควำมถูกต้องทุกครั้ง และเงินที่เบิกไปเพื่อกำรใด
ก็ให้นำไปจ่ำยได้เฉพำะเพื่อกำรนั้นเท่ำนั้น
๒๔.๒ กำรจ่ำยเงินต้องจ่ำยให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินเท่ำนั้น แต่ถ้ำผู้มีสิทธิไม่สำมำรถมำรับเงิน
ได้ด้วยตนเอง จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นผู้รับแทนก็กระทำได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุมัติจำกประธำนกรรมกำรสวัสดิกำร
กองทัพอำกำศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
๒๔.๓ กำรจ่ำยเงินจะต้องมีเอกสำรใบสำคัญคู่จ่ำยเงินประกอบรำยกำรจ่ำยเงินทุกรำยกำร
๒๔.๔ กำรจ่ำยเงินให้จ่ำยเป็นเช็ค เว้นแต่รำยกำรจ่ำยที่ไม่เกิน ๕,๐๐๐.- บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) จะจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ในกรณีที่จ่ำยเป็นเช็ค ให้สั่งจ่ำยในนำมเจ้ำหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงินและในกำรออกเช็ค
ทุกฉบับจะต้องขีดฆ่ำคำว่ำ “หรือผู้ถือ” ออก
๒๔.๕ กำรสั่งจ่ำยเงิน หรือถอนเงินจำกธนำคำร หรือถอนเงินจำกสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้ประธำนกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ หรือผู้ซึ่งประธำนกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศมอบหมำย
ลงลำยมือชื่อร่วมกับเหรัญญิก
ข้อ ๒๕ กำรเก็บ ...

-๖ข้อ ๒๕ กำรเก็บรักษำเงิน
๒๕.๑ เงินกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ ให้นำฝำกไว้กับธนำคำรทหำรไทย จำกัด
(มหำชน) หรือธนำคำรที่เป็นรัฐวิสำหกิจหรือสำขำ ธนำคำรพำณิชย์ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ของส่วนรำชกำร
กองทัพอำกำศในนำมของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
๒๕.๒ ให้เหรัญญิกเก็บรักษำเงินสดไว้ได้ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.- บำท (สองหมื่นบำทถ้วน)
ส่วนทีเ่ กินให้นำฝำกธนำคำรตำมที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๕.๑ เว้นแต่เงินสดหรือเช็คที่ได้รับภำยหลังจำกเวลำที่ธนำคำร
ปิดทำกำรไปแล้ว หรือเงินสดที่เบิกมำเพื่อสำรองจ่ำยก็ให้เก็บรักษำไว้ได้ แต่จะต้องนำฝำกก่อนปิดบัญชีในวันทำกำร
ถัดไป
ข้อ ๒๖ กำรบัญชี
กำรบัญชี ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ กำรบัญชีของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ และ
กำรบัญชีของคณะอนุกรรมกำรกิจกำร
๒๖.๑ กำรบัญชีของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ และกำรบัญชีของคณะอนุกรรมกำรกิจกำร ให้จัดทำตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป (Generally Accepted Accounting Principles หรือ GAAP)
และปฏิบัติตำมคู่มือกำรลงบัญชีตำมข้อ ๓๔
๒๖.๒ กำรบันทึกบัญชีทรัพย์สินของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ และของคณะอนุกรรมกำร
กิจกำร ให้ถือว่ำทรัพย์สินที่ซื้อมำไว้ใช้ในกิจกำรใด ให้บันทึกบัญชีเป็นทรัพย์สินของกิจกำรนั้น
๒๖.๓ ให้จัดทำงบรับ - จ่ำย ประจำเดือนของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ เสนอ
คณะกรรมกำรสวัสดิกำรทรำบทุกสิ้นเดือน
๒๖.๔ เมื่อสิ้นปีปฏิทิน ให้ปิดบัญชีกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ และบัญชีของ
คณะอนุกรรมกำรกิจกำร โดยจัดทำงบกำรเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบแสดงผล
กำรดำเนินงำนทำงกำรเงิน งบกระแสเงินสด และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ส่งให้สำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรอำกำศ ตรวจสอบภำยใน ๔๕ วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี และให้สำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรอำกำศทำกำร
ตรวจสอบ และรับรองควำมถูกต้องของกำรปิดบัญชีกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ และบัญชีของคณะอนุกรรมกำรกิจกำร ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับงบกำรเงิน โดยรำยงำนผลกำรตรวจสอบบัญชี เสนอคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรเพื่อพิจำรณำและประเมินผลกำรจัดสวัสดิกำร (ผ่ำนกรรมกำรและเลขำนุกำร) เพื่อสรุปนำเรียนประธำน
กรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศทรำบ และเพื่อปิดประกำศให้สมำชิกทรำบโดยทั่วกันภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่
สำนักงำนตรวจสอบภำยในทหำรอำกำศรับรอง
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๗ เมื่อเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ สูญหำย เสียหำย ขำดบัญชี
หรือเกิดกำรทุจริตขึ้น ให้คณะกรรมกำรสวัสดิกำรดำเนินกำรแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อพิจำรณำหำตัวผู้รับผิด
ทำงละเมิด และดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด้วย
ข้อ ๒๘ เมื่อทรัพย์สินของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ หมดอำยุกำรใช้งำนแล้ว หรือไม่อยู่ใน
สภำพที่จะใช้งำนได้ ให้ประธำนกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศดำเนินกำรแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อ
พิจำรณำจำหน่ำยทรัพย์สินนั้น พร้อมกับรำยงำนให้คณะกรรมกำรสวัสดิกำรทรำบ
ข้อ ๒๙ เมื่อ ...

-๗ข้อ ๒๙ เมื่อทรัพย์สินของแต่ละกิจกำร หมดอำยุกำรใช้งำนแล้ว หรือไม่อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้
ให้ประธำนอนุกรรมกำรของแต่ละกิจกำรดำเนินกำรแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อพิจำรณำจำหน่ำยทรัพย์สินนั้น
พร้อมกับรำยงำนให้คณะกรรมกำรสวัสดิกำรทรำบ
ข้อ ๓๐ เมื่อเงินหรือทรัพย์สินของคณะอนุกรรมกำรกิจกำร สูญหำย เสียหำย ขำดบัญชี หรือ
เกิดกำรทุจริตขึ้น ให้คณะอนุกรรมกำรกิจกำรดำเนินกำรแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อพิจำรณำหำตัวผู้รับผิด
ทำงละเมิด และดำเนินกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด้วย พร้อมกับรำยงำนให้คณะกรรมกำรสวัสดิกำรทรำบ
ข้อ ๓๑ คณะอนุกรรมกำรกิจกำร สำมำรถออกระเบียบด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ปลีกย่อย โดยไม่ขัด
ต่อระเบียบนี้ได้
ข้อ ๓๒ คณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำร สำมำรถออกระเบียบคณะอนุกรรมกำรสวัสดิกำร ว่ำด้วย
กองทุนสวัสดิกำรกิจกำรได้ โดยไม่ขัดต่อระเบียบนี้ และส่งสำเนำให้เหรัญญิกทรำบ
ข้อ ๓๓ กำรปฏิบัตินอกเหนือจำกระเบียบนี้ให้เป็นไปตำมมติของคณะกรรมกำรสวัสดิกำรกำหนด
ข้อ ๓๔ ให้เหรัญญิกรับผิดชอบในกำรจัดทำคู่มือประกอบกำรลงบัญชีตำมระเบียบนี้
หมวด ๖
บทเฉพำะกำล
ข้อ ๓๕ ทรัพย์สินของคณะอนุกรรมกำรกิจกำรที่จัดหำมำตำมโครงกำรพัฒนำ ก่อนวันที่ ๑ มกรำคม
พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศได้บันทึกบัญชีเป็นทรัพย์สินของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ
โดยไม่คิดค่ำเสื่อมรำคำนั้น ให้คณะอนุกรรมกำรกิจกำรสำรวจทรัพย์สินดังกล่ำว หำกหมดอำยุกำรใช้งำน หรือ
ไม่อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ ให้ประธำนอนุกรรมกำรกิจกำรดำเนินกำรแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อพิจำรณำ
จำหน่ำยทรัพย์สินนั้น โดยรำยงำนคณะกรรมกำรสวัสดิกำร (ผ่ำนเหรัญญิก) เพื่อพิจำรณำขออนุมัติประธำนกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศจำหน่ำยทรัพย์สินนั้น ออกจำกบัญชีของกองทุนสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ ตำมข้อ ๗.๔
ประกำศ ณ วันที่ ๓๐ มีนำคม ๒๕๕๕
(ลงชื่อ) พลอำกำศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
(อิทธพร ศุภวงศ์)
ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ
ประธำนกรรมกำรสวัสดิกำรกองทัพอำกำศ

