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ระเบียบว่าด้ วย การเงิน และทรัพย์สิน
ของสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนตะโหมด พ.ศ.๒๕๕๙

---------------------อาศัยอานาจตามข้อบังคับของสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนตะโหมด หมวดที่ ๕ ข้อ
๒๕ (๘) จึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการเงิน การบัญชี และทรัพย์สินของสมาคม ขึ้นดังต่อไปนี้
หมวดที่ ๑ การเงิน
ข้ อ ๑.๑ การรับเงิน
การรับเงินของสมาคม ทุกประเภท เหรัญญิกหรื อกรรมการสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องต้องออก
ใบเสร็ จรับเงินทุกครั้ง และนาลงบัญชี ให้เป็ นปั จจุบนั พร้ อมกับนาเงิ นฝากธนาคารพาณิ ชย์ที่คณะ
กรรมการบริ หารเห็นชอบ ภายใน ๓ วัน นับแต่ได้รับเงิน
สมาคมมีรายรับ ดังนี้
(๑) ค่าบารุ งสมาชิก
(๒) เงินที่ได้จากการบริ จาค
(๓) เงินผลประโยชน์จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรื อเงินผลประโยชน์อื่น ๆ
ข้ อ ๑.๒ การจ่ ายเงิน
การจ่ายเงินทุกประเภท ต้องได้รับอนุมตั ิจากนายกสมาคม หรื ออุปนายกสมาคม ที่ได้รับ
มอบหมายจากนายกสมาคม และลงบัญชีการจ่ายเงินให้เป็ นปั จจุบนั พร้อมหลักฐานการจ่ายเงินทุก
ครั้ง
เพื่อกาหนดการใช้จ่ายเงินให้เป็ นประโยชน์ต่อกิจการของสมาคม จึงได้จดั สรรเงิน
งบประมาณ เพื่อใช้จ่ายในกิจการสมาคม ดังนี้
๑) ค่ าใช้ จ่ายประจา จานวนไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจานวนเงินที่สมาคมฯ มีอยู่ ณ วัน
จัดสรรงบประมาณ ประกอบด้วย
(๑) ค่าวัสดุ หรื อ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยในการบริ หารและจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ประชุมใหญ่วสิ ามัญหรื อประชุมคณะกรรมการบริ หารสมาคม
(๒) ค่าครุ ภณั ฑ์ ค่าสาธารณูปโภคและการสื่ อสาร (ถ้ามี)
(๓) ค่าบารุ งสมาชิกสมาพันธ์ (ถ้ามี)
(๔) ค่าภาษีเงินได้ประจาปี หรื อภาษีอื่นใด
(๕) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสมาคม
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๒. ค่ าใช้ จ่ายแผนงาน/โครงการ เป็ นเงินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาของโรงเรี ยนตะโหมดหรื อ
สมาคม ตามแผนงาน/โครงการที่โรงเรี ยนเสนอและได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ หารสมาคม
แล้ว จานวนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจานวนเงินที่สมาคม มีอยู่ ณ วันจัดสรรงบประมาณ
๓. ค่ าใช้ จ่ายสวัสดิการและสาธารณะประโยชน์ จานวนไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของจานวนเงินที่
สมาคม มีอยู่ ณ วัน จัดสรรงบประมาณ โดยรายจ่ายในส่ วนนี้เป็ นเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) เงินช่วยเหลือสมาชิกที่เสี ยชีวติ ไม่เกินรายละ ๓,๐๐๐ บาท
(๒) เงินช่วยเหลือบุตรที่เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนตะโหมดของสมาชิกที่เสี ยชีวติ ไม่เกินราย
ละ ๕,๐๐๐ บาท
(๓) ทุนการศึกษาแก่บุตรที่เป็ นนักเรี ยนโรงเรี ยนตะโหมดของสมาชิก ปี ละไม่เกิน
๒๐,๐๐๐ บาท
(๔) เงินรางวัลสนับสนุนแก่ครู หรื อนักเรี ยนโรงเรี ยนตะโหมดที่นาชื่อเสี ยงมาสู่ โรงเรี ยน
ตั้งแต่ ระดับประเทศหรื อนานาชาติ ไม่เกินปี ละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๕) เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบเหตุร้ายแรงหรื อมีความจาเป็ นที่มีขอ้ มูลที่น่าเชื่ อถือ
สมควรได้รับความช่วยเหลือจริ ง และจะได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริ หารของสมาคม
๔. เงินทุนสารอง เพื่อพยุงฐานะการเงิ นของสมาคม จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๑๐ ของ
จานวนเงินที่สมาคม มีอยู่ ณ วันจัดสรรงบประมาณ
๕. เงินสมทบมูลนิธิโรงเรียนตะโหมด ร้อยละ ๕ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
๖. กรณีทเี่ งินในข้ อต่ างๆ ไม่ เพียงพอ ให้เพิ่มหรื อลดได้ตามความเหมาะสม
ข้ อ ๑.๓ การเก็บรักษาเงิน
การเก็บรักษาเงินทุกประเภทของสมาคมฯ ต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) การนาฝากเงินรายได้ของสมาคมเงินรายได้ของสมาคมทุกประเภท ให้นาฝากไว้ใน
นามของสมาคมกับธนาคารพาณิ ชย์ซ่ ึ งคณะกรรมการบริ หารมีมติเห็นชอบ โดยมีนายกสมาคม
อุปนายกคนที่ ๑ และเหรัญญิก ร่ วมลงลายมือชื่อเปิ ดบัญชี
(๒) การเบิกจ่ายเงินในบัญชีธนาคารให้นายกสมาคม ร่ วมกับอุปนายกตนที่ ๑ หรื อ
เหรัญญิก อย่างน้อย ๒ ใน ๓ คน
ข้ อ ๑.๔ การตรวจสอบสถานะทางการเงินของบัญชี
(๑) เมื่อถึงสิ้ นปี ให้คณะกรรมการบริ หารสมาคม แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบสถานะ
ทางการเงิน และบัญชีของสมาคม จานวน ๓ คน ที่มิใช่กรรมการบริ หารหรื อเจ้าหน้าที่สมาคม เพื่อ
เป็ นผูต้ รวจสอบ และจัดให้มีการทางบดุล เพื่อแจ้งเป็ นเอกสารให้ที่ประชุมสามัญประจาปี ทราบ
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(๒) ในกรณี ที่สมาชิกร้องขอให้มีการตรวจสอบสถานะทางการเงิน และบัญชี ให้คณะ
กรรมการบริ หารของสมาคม แต่งตั้งกรรมการไม่นอ้ ยกว่า ๓ คน ทาการตรวจสอบเป็ นกรณี พิเศษได้
ไม่วา่ ในเวลาใด
หมวดที่ ๒ ทรัพย์สิน
ทรัพย์สินสมาคม เช่น พัสดุสานักงาน หรื อพัสดุอื่นใดซึ่ งเป็ นสมบัติของสมาคม ให้เหรัญญิก
ของสมาคม จัดทาทะเบียน หรื อบัญชีควบคุม และทาการดูแลรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้การได้ ทั้งให้
จัดทาสรุ ปรายงานรายการทรัพย์สินของสมาคม ให้คณะกรรมการบริ หารสมาคม ก่ อนการประชุ ม
ใหญ่สามัญประจาปี ไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วันของทุกปี
ให้ดาเนินการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ นายฤทธิ ศกั ด์ หวานแก้ว
(นายฤทธิ ศกั ดิ์ หวานแก้ว)
นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนตะโหมด

