ระเบียบปฏิบัติงาน 1

ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั หรื อประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกัน
ให้แก่กรรมการ พ.ศ. 2560
**************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด
จากัด 2 พ.ศ. 2560 ข้อ 26, 27, 44 และข้อ 50 และตามมติที่ประชุมใหญ่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560
จึงวางระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั ให้แก่กรรมการ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้วย ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั หรื อประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกัน ให้แก่กรรมการ
พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดไปนับแต่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ประจาท้องที่
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด
จากัด 2
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“ค่าเบี้ยประชุม” หมายความว่า ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
“ค่าเบี้ยเลี้ยง” หมายความว่า เงินที่สมาคมจ่ายให้กรรมการที่ได้รับคาสั่งให้ไปปฏิบตั ิงานทั้งในและ
นอกที่ต้ งั สมาคม
“ค่าเช่าที่พกั ” หมายความว่า ค่าใช้จ่าย เป็ นค่าห้องพักในโรงแรมหรื อที่พกั แรมในการเดินทางไป
ปฏิบตั ิงานให้สมาคมและไม่สามารถเดินทางกลับภายในวันเดียวได้
“ค่าพาหนะ” หมายความว่า เงินที่สมาคมจ่ายเป็ นค่าเดินทาง
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“ยานพาหนะส่ วนตัว” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรื อรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่ งมิใช่
ของสมาคม โดยผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองแล้วแต่กรณี
“ยานพาหนะรับจ้าง” หมายความว่า พาหนะอื่นใดที่ตอ้ งใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ภายในจังหวัดเดียวกันหรื อข้ามเขตจังหวัด และเหตุที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยพาหนะประจาทางหรื อยานพาหนะ
ส่ วนตัว
ข้อ 4. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานชัว่ คราวนอกที่ต้ งั สมาคม ให้เป็ นไปตามหน้าที่หรื อคาสั่งของ
คณะกรรมการหรื อนายกสมาคมเท่านั้น
ข้อ 5. การปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว ได้แก่
(1) การปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวนอกที่ต้ งั สมาคมในภาระงานปกติตามคาสั่งผูม้ ีอานาจ
(2) การได้รับอนุมตั ิให้ไปประชุ ม อบรมหรื อสัมมนา ที่สมาคม ส่ วนราชการ หน่วยงาน องค์กร
อื่นเป็ นผูจ้ ดั
ข้อ 6. สิ ทธิ ที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิหน้าที่ เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่จนถึง
วันกลับถึงสานักงานหรื อบ้านพัก
ข้อ 7. การปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว ต้องได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจ ดังนี้
(1) นายกสมาคมหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย มีอานาจอนุมตั ิการไปปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวของ
กรรมการ เมื่อปฏิบตั ิหน้าที่เสร็ จแล้วให้รายงานต่อที่ประชุ มคณะกรรมการทราบในคราวต่อไป
ข้อ 8. ค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายในอัตราครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) กรณี การประชุมไม่เสร็ จสิ้ นใน
วันเดียวและมีการนัดประชุมในวันถัดไปให้เบิกได้อีก
ข้อ 9. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว ได้แก่
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง
(2) ค่าเช่าที่พกั
(3) ค่าพาหนะ รวมค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิงหรื อพลังงานสาหรับยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก หรื ออื่น ๆทานองเดียวกัน
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นต้องจ่าย เนื่องในการปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว
ข้อ 10. การเดินทางไปปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว ถ้าหยุดเดินทาง ณ วันใด โดยไม่มีความจาเป็ นแก่งาน ของ
สมาคม จะเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวในวันนั้น มิได้
ข้อ 11. ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกได้ในอัตราวันละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ข้อ 12. ค่าพาหนะ ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
(1) ค่าพาหนะเหมาจ่ายคานวณตามระยะทางไปและกลับ ไม่เกินอัตรา กิโลเมตรละ 6 บาท
(2) กรณี จาต้องเดินทางด้วยเครื่ องบินให้เป็ นอานาจของนายกสมาคม พิจารณาจ่ายตามจริ ง
(3) การคานวณจ่ายตามระยะทางไปและกลับหากต่ากว่าหกร้อยบาทให้จ่ายหกร้อยบาท
(4) การคานวณระยะทางให้ใช้ประกาศของกรมทางหลวง
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ข้อ 13. การใช้ยานพาหนะส่ วนตัวไปปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว ผูเ้ ดินทางจะต้องได้รับอนุมตั ิจากนายกสมาคม
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายก่อน จึงจะมีสิทธิ เบิกเงินชดเชยเป็ นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ ตามอัตรา ดังนี้
(1) รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 6 บาท
(2) รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท
ข้อ 14. ค่าเช่าที่พกั ให้มีสิทธิ เบิกค่าเช่าที่พกั ในลักษณะเหมาจ่ายได้ โดยประหยัดในอัตราวันละ 1,200 บาท
(หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
ข้อ 15. ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิหน้าที่ หากต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นเนื่องในการเดินทางในการไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ ให้เบิกค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด
ข้อ 16. ค่าลงทะเบียน ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริ งตามที่ผจู ้ ดั ประชุม อบรม หรื อสัมมนากาหนดและหากมีการ
จัดที่พกั ให้จะเบิกค่าที่พกั อีกไม่ได้
ข้อ 17. ความใดที่ไม่ได้กาหนดไว้หรื อจาต้องตีความแห่งระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจวินิจฉัย ชี้
ขาดในปั ญหาทั้งปวง คาวินิจฉัยหรื อมติของคณะกรรมการให้ถือเป็ นสิ้ นสุ ด
ข้อ 18. ให้นายกสมาคมเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ธงชัย พุทธมอญ
(นายธงชัย พุทธมอญ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
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ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั หรื อประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกัน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560
**************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด
จากัด 2 พ.ศ. 2560 ข้อ 26, 27, 44 และข้อ 50 และตามมติที่ประชุมใหญ่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560
จึงวางระเบียบว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั ให้แก่กรรมการ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้วยค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าเช่าที่พกั หรื อประโยชน์อย่างอื่นทานองเดียวกัน ให้แก่เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดไป นับแต่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด
จากัด 2
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด
จากัด 2
“ค่าเบี้ยเลี้ยง” หมายความว่า เงินที่สมาคมจ่ายให้เจ้าหน้าที่หรื อผูท้ ี่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบตั ิงาน นอก
ที่ต้ งั สมาคมเป็ นครั้งคราว
“ค่าเช่าที่พกั ” หมายความว่า ค่าใช้จ่าย เป็ นค่าห้องพักในโรงแรมหรื อที่พกั แรมในการเดินทางไป
ปฏิบตั ิงานให้สมาคมและไม่สามารถเดินทางกลับภายในวันเดียวได้
“ค่าพาหนะ” หมายความว่า เงินที่สมาคมจ่ายเป็ นค่าเดินทางไปปฏิบตั ิงาน
“ยานพาหนะส่ วนตัว” หมายความว่า รถยนต์ส่วนบุคคล หรื อรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่ งมิใช่
ของสมาคม โดยผูเ้ ดินทางเป็ นเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองแล้วแต่กรณี
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“ยานพาหนะรับจ้าง” หมายความว่า พาหนะอื่นใดที่ตอ้ งใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบตั ิงาน
ภายในจังหวัดเดียวกันหรื อข้ามเขตจังหวัด และเหตุที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางโดยพาหนะประจาทางหรื อยานพาหนะ
ส่ วนตัว
ข้อ 4. การเดินทางไปปฏิบตั ิงานชัว่ คราวนอกที่ต้ งั สมาคม ให้เป็ นไปตามหน้าที่หรื อคาสั่งของ
คณะกรรมการหรื อนายกสมาคมเท่านั้น
ข้อ 5. การปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว ได้แก่
(1) การปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวนอกที่ต้ งั สมาคมในภาระงานปกติตามคาสั่งผูม้ ีอานาจ
(2) การได้รับอนุมตั ิให้ไปประชุ ม อบรมหรื อสัมมนา ที่สมาคม ส่ วนราชการ หน่วยงาน องค์กร
อื่นเป็ นผูจ้ ดั
ข้อ 6. สิ ทธิ ที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิหน้าที่ เกิดขึ้นตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิให้ไปปฏิบตั ิหน้าที่จนถึง
วันกลับถึงสานักงานหรื อบ้านพัก
ข้อ 7. การปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว ต้องได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจ ดังนี้
(1) นายกสมาคมหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย มีอานาจอนุมตั ิการไปปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวของ
เจ้าหน้าที่ เมื่อปฏิบตั ิหน้าที่เสร็ จแล้วให้รายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบตามลาดับชั้น
ข้อ 8. ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว ได้แก่
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง
(2) ค่าเช่าที่พกั
(3) ค่าพาหนะ รวมค่าเช่ายานพาหนะ ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิงหรื อพลังงานสาหรับยานพาหนะ
ค่าระวางบรรทุก หรื ออื่น ๆทานองเดียวกัน
(4) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นต้องจ่าย เนื่องในการปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว
ข้อ 9. การเดินทางไปปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว ถ้าหยุดเดินทาง ณ วันใด โดยไม่มีความจาเป็ นแก่งาน ของ
สมาคม จะเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราวในวันนั้น มิได้
ข้อ 10. ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้เบิกได้ในอัตราวันละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
ข้อ 11. ค่าพาหนะ ให้เบิกในลักษณะเหมาจ่าย ดังนี้
(1) ค่าพาหนะเหมาจ่ายคานวณตามระยะทางไปและกลับ ไม่เกินอัตรา กิโลเมตรละ 6 บาท
(2) กรณี จาต้องเดินทางด้วยเครื่ องบินให้เป็ นดุลยพินิจของนายกสมาคม
(3) การคานวณจ่ายตามระยะทางไปและกลับหากต่ากว่าหกร้อยบาทให้จ่ายหกร้อยบาท
การคานวณระยะทางให้ใช้ประกาศของกรมทางหลวง
ข้อ 12. การใช้ยานพาหนะส่ วนตัวไปปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว ผูเ้ ดินทางจะต้องได้รับอนุมตั ิจากนายกสมาคม
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายก่อน จึงจะมีสิทธิ เบิกเงินชดเชยเป็ นค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่ายได้ ตามอัตรา ดังนี้
(1) รถยนต์ส่วนบุคคล กิโลเมตรละ 6 บาท
(2) รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท
ข้อ 13. ค่าเช่าที่พกั ให้มีสิทธิ เบิกค่าเช่าที่พกั ในลักษณะเหมาจ่าย โดยประหยัดในอัตราวันละ
1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

ระเบียบปฏิบัติงาน 6
ข้อ 14. ผูเ้ ดินทางไปปฏิบตั ิหน้าที่ หากต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็ นเนื่องในการเดินทางในการไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ ให้เบิกค่าใช้จ่ายนั้นได้โดยประหยัด
ข้อ 15. ค่าลงทะเบียน ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริ งตามที่ผจู ้ ดั ประชุม อบรม หรื อสัมมนากาหนดและหากมีการ
จัดที่พกั ให้จะเบิกค่าที่พกั อีกไม่ได้
ข้อ 16. ความใดที่ไม่ได้กาหนดไว้หรื อจาต้องตีความแห่งระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจวินิจฉัย
ชี้ขาดในปั ญหาทั้งปวง คาวินิจฉัยหรื อมติของคณะกรรมการให้ถือเป็ นที่สุด
ข้อ 17. ให้นายกสมาคมเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ธงชัย พุทธมอญ
(นายธงชัย พุทธมอญ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
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ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้ วยการจ่ ายค่ าพวงหรีดและค่ าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกทีถ่ ึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560
*******************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
พ.ศ. 2560 ข้อ 26 และข้อ 50 และตามมติที่ประชุมใหญ่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 จึงวางระเบียบว่าด้วย
การจ่ายค่าพวงหรี ด และค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิ กที่ถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้วย การจ่ายค่าพวงหรี ด และค่าพิธีกรรมทางศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดไป นับแต่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด2
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ร้อยเอ็ด จากัด 2
“เจ้าหน้าที่สมาคม” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ ครู
ร้อยเอ็ด จากัด 2
ข้อ 4. ให้สมาคมจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ อพวงหรี ดหนึ่งพันห้าร้อยบาท เพื่อเคารพศพให้กบั ทายาทผูถ้ ึง
แก่ความตาย
ข้อ 5. เมื่อมีสมาชิกสมาคมที่ถึงแก่ความตาย ให้ทายาทแจ้งต่อสมาคมเพื่อให้สมาคมดาเนินการจัด
พวงหรี ดเคารพศพให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1) ทายาทที่มาติดต่อรับค่าจัดการศพและหรื อรับเงินสงเคราะห์ หรื อ
(2) กรรมการสมาคมที่รับผิดชอบในแต่ละเขตเพื่อนาพวงหรี ดไปเคารพศพ ณ สถานที่
บาเพ็ญกุศลแล้วแต่กรณี
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ข้อ 6. ในกรณี ที่มีการตีความหรื อวินิจฉัยชี้ขาดให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนิ นงานของสมาคม
ข้อ 7. ให้นายกสมาคมรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ธงชัย พุทธมอญ
(นายธงชัย พุทธมอญ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
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ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่ าด้ วยกองทุนบาเหน็จเจ้ าหน้ าที่ พ.ศ. 2560
..............................................................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
พ.ศ. 2560 ข้อ 26 (4) และข้อ 50 และตามมติที่ประชุมใหญ่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 จึงวางระเบียบว่า
ด้วย กองทุนบาเหน็จเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้วยกองทุนบาเหน็จเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดไป นับแต่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“สมาคม”หมายถึง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“นายกสมาคม”หมายถึง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่ตามระเบียบสมาคมว่าด้วยเจ้าหน้าที่สมาคม
“เงินเดือนหรื อค่าจ้าง” หมายถึง เงินที่สมาคมจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการทางาน ของเจ้าหน้าที่
ตามระยะเวลาทางานปกติ
“กองทุน” หมายถึง กองทุนบาเหน็จเจ้าหน้าที่ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“บาเหน็จ” หมายถึง เงินที่สมาคมจ่ายให้แก่พนักงานหรื อเจ้าหน้าที่โดยจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อเจ้าหน้าที่
พ้นจากตาแหน่งในสมาคม
“บาเหน็จตกทอด” หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ โดยจ่ายให้ครั้งเดียวในกรณี ที่
เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งมีสิทธิ ได้รับบาเหน็จถึงแก่ความตายก่อนได้รับบาเหน็จ
ข้อ 4. เงินกองทุนบาเหน็จเจ้าหน้าที่ ได้มาจากรายได้ของสมาคมตามข้อบังคับ ข้อ 26 (4) และข้อ 27 และ
รายได้อื่น ๆ
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ข้อ 5. ให้สมาคมจัดตั้งกองทุนขึ้นมีชื่อเรี ยกว่า “กองทุนบาเหน็จเจ้าหน้าที่” และสมาคมจะต้องจ่ายเงินเข้า
กองทุนในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ดังนี้
(1) คานวณบาเหน็จเจ้าหน้าที่ ที่มีสิทธิได้รับบาเหน็จ วันที่ 31 ธันวาคม ตามวิธีคานวณในข้อ 7
(2) รวมบาเหน็จเจ้าหน้าที่ทุกคนที่คานวณได้ตาม (1) เข้าด้วยกัน ผลลัพธ์ที่ได้ คือ จานวนเงิน
ที่สมาคมจ่ายเข้ากองทุน
ข้อ 6. เจ้าหน้าที่ผใู ้ ดทางานในสมาคม ติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป เมื่อพ้นจากหน้าที่ในสมาคม ให้มีสิทธิ
ได้รับบาเหน็จจากสมาคม ยกเว้นเหตุที่พน้ จากหน้าที่โดยถูกลงโทษโดยไล่ออก
กรณี เจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิ ได้รับบาเหน็จ เสี ยชีวติ ก่อนรับบาเหน็จ สมาคมจะจ่ายบาเหน็จตกทอดให้แก่
ผูท้ ี่เจ้าหน้าที่น้ นั ได้ระบุไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้เป็ นผูร้ ับบาเหน็จตกทอด แต่ถา้ เจ้าหน้าที่น้ นั ไม่ระบุชื่อผูใ้ ดให้
เป็ นผูร้ ับบาเหน็จตกทอด สมาคมจะจ่ายบาเหน็จตกทอดนั้นให้ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
ข้อ 7. การคานวณบาเหน็จ ให้เอาเงินเดือนสุ ดท้ายคูณด้วยจานวนปี ที่ทางาน เศษของปี ถ้าเกิน
หนึ่งร้อยแปดสิ บวันให้ปัดเป็ นหนึ่งปี ถ้าต่ากว่านั้นให้ปัดทิ้ง
ข้อ 8. เงินสารองบาเหน็จ และค่าชดเชยที่สมาคมได้ต้ งั ไว้แล้วก่อนใช้ระเบียบนี้ (ถ้ามี) ให้โอนเข้ากองทุน
บาเหน็จเจ้าหน้าที่เมื่อระเบียบนี้ใช้บงั คับ
ข้อ 9. ข้อความใดที่ไม่ได้กาหนดไว้หรื อจาต้องตีความตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการมีอานาจวินิจฉัยชี้
ขาดในปั ญหาทั้งปวง คาวินิจฉัยให้ถือเป็ นที่สุด
ข้อ 10. ให้นายกสมาคมรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ธงชัย พุทธมอญ
(นายธงชัย พุทธมอญ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
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ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้ วย ข้ อบังคับเกีย่ วกับการทางานของเจ้ าหน้ าทีส่ มาคม พ.ศ. 2560
****************************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
พ.ศ. 2560 ข้อ 27 และข้อ 50 และตามมติที่ประชุมใหญ่ครั้งแรก เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2560 จึงวางระเบียบว่าด้วย
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. 2560
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้ต้ งั แต่วนั ถัดไป นับแต่นายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่เทศบาล
เมืองร้อยเอ็ด อาเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 3. ในระเบียบนี้
“ สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“ นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด
จากัด 2
“ คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลที่สมาคมจ้างไว้ปฏิบตั ิงานตาแหน่งต่าง ๆ
“ผูบ้ งั คับบัญชา” หมายความว่า นายกสมาคม หรื อกรรมการ หรื อหัวหน้าสานักงาน
ข้อ 4. ให้สมาคมจ้างเจ้าหน้าที่ ตามความจาเป็ นแก่การปฏิบตั ิงานของสมาคม ให้ถือเอาจานวนสมาชิกเป็ น
เกณฑ์กาหนดอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ โดยให้ถืออัตราส่ วนเจ้าหน้าที่หนึ่ งคนต่อจานวนสมาชิ กสองพันคน และเมื่ อ
ได้รับการบรรจุแล้วจะต้องทดลองปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นเวลาหกเดือน
ข้อ 5. ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สมาคม มีดงั นี้
(1) พนักงาน ได้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในลักษณะต่าง ๆ เช่น พนักงานบริ การ พนักงานส่ งเอกสาร
พนักงานขับรถ นักการ ยาม คนงาน แม่บา้ น หรื อตาแหน่งที่เรี ยกชื่ออื่นที่คณะกรรมการกาหนด
(2) เจ้าหน้าที่
(3) หัวหน้าสานักงาน
เจ้าหน้าที่ตามข้อ 5 (2) และ (3) ได้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงานในลักษณะเฉพาะในสานักงาน ตาม
ความเหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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ข้อ 6. ผูท้ ี่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็ นเจ้าหน้าที่สมาคมต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี บริ บูรณ์
(3) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
(5) ไม่เป็ นผูม้ ีหนี้สินล้นพ้นตัว
(6) ไม่เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่นเฟื อน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็ นโรคเรื้ อน วัณโรค
โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง หรื อโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการกาหนด
(7) ไม่เป็ นผูท้ ี่เคยถูกลงโทษ ถึงต้องออกจากสมาคม หรื อออกจากราชการ หรื อออกจากองค์กร
ของรัฐหรื อเอกชนฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(8) ไม่เป็ นผูท้ ี่เคยรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ หรื อ
ความผิดอันกระทาโดยประมาท
(9) ไม่ เ คยถู ก ให้ พ ้น จากต าแหน่ ง กรรมการ หรื อ มี ค าวิ นิ จ ฉัย ให้ เ ป็ นที่ สุ ด ให้ พ ้น จากต าแหน่ ง
กรรมการตามคาสั่งนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
(10) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตาแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริ ต
ต่อหน้าที่
(11) ไม่เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดในลักษณะงานประจาขององค์กร หรื อหน่วยงานอื่นในเวลาทาการ
ของสมาคม
ข้อ 7. การบรรจุแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่ นอกจากมีคุณสมบัติทวั่ ไปครบถ้วนตาม
ข้อ 6 แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และมีพ้นื ความรู ้ ดังต่อไปนี้
(1) พนักงาน ต้องมีพ้ืนความรู ้ไม่ต่ากว่าระดับการศึกษาภาคบังคับ หรื อตามที่สมาคมกาหนด
ตามตาแหน่งงาน
(2) เจ้าหน้าที่ มีพ้นื ความรู ้ ดังนี้
ก. มีพ้ืนความรู ้ ไม่ต่ ากว่าประกาศนี ยบัตรวิชาชี พ (ปวช.) หรื อประกาศนี ยบัตรวิชาชี พชั้นสู ง
(ปวส.) หรื ออนุปริ ญญา หรื อปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขาวิชาที่กาหนด
ข. มีความรู ้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ตามสมาคมกาหนด หรื อเคยทางานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสื อรับรอง
(3) หัวหน้าสานักงาน
ก. มีพ้นื ความรู ้ไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าในสาขาที่ สมาคมกาหนด
ข. ดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี
ข้อ 8. อัตราเงินเดือน ให้เป็ นไปตามบัญชีทา้ ยระเบียบนี้
กรณี สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป ให้คณะกรรมการปรับปรุ งหรื อกาหนดอัตราเงินเดือนได้ตาม
ความเหมาะสม โดยอนุมตั ิที่ประชุมใหญ่
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ผูท้ ี่ดารงตาแหน่งก่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ใช้บญั ชีทา้ ยระเบียบนี้ และปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับอยูใ่ นปั จจุบนั เข้าสู่ ข้ นั ต่าของแต่ละตาแหน่งสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ดารงตาแหน่งอยูก่ ่อนระเบียบนี้ และให้ปรับ
เลื่อนอัตราเงินเดือน ตามอัตราใหม่
ข้อ 9. การเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ในรอบปี หนึ่งให้มีการเลื่อนเงินเดือนสองครั้ง โดยครั้งแรก ในครึ่ งแรก
ของปี บัญชี ครั้งที่สองเมื่อสิ้ นปี บัญชี ทั้งนี้ ตอ้ งอยูใ่ นวงเงินที่คณะกรรมการเห็นสมควร การเลื่อนเงินเดือนให้
พิจารณาจากการปฏิบตั ิงานในรอบปี และเลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 8 ของเงินเดือน ณ สิ้ นเดือนมกราคมของปี นั้น
เจ้าหน้าที่ซ่ ึงได้รับการเลื่อนเงินเดือนในรอบปี ร้อยละ 8 ต้องมีจานวนไม่เกินร้อยละ 15 ของ
จานวนเจ้าหน้าที่ที่มีตวั ณ วันสิ้ นเดือนมกราคมของปี นั้น ส่ วนที่เหลือให้เลื่อนเงินเดือนในรอบปี ได้ไม่เกิน ร้อยละ 8
ข้อ 10. ให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย พิจารณาโดยคานึงถึงลักษณะงานตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ปริ มาณงานและคุณภาพของงาน โดยนาผลงาน ความรู ้ ความสามารถ ความประพฤติ
ความคิดริ เริ่ ม ความอุตสาหะวิริยะ พฤติกรรมการทางาน การลา การรักษาวินยั และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ
ของผูน้ ้ นั มาประกอบการพิจารณาอย่างรอบคอบ แล้วรายงานผลต่อผูม้ ีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้อ 11. เจ้าหน้าที่ที่ผา่ นการทดลองปฏิบตั ิงาน และได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วอาจได้รับการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน ตามข้อ 11 หากมีเวลาทางานในสมาคมครบสี่ เดือน
ข้อ 12. ให้นายกสมาคมเสนอเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ทุกตาแหน่ง ต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 13. เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีความบกพร่ องต่อไปนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง
(1) ขาดงานโดยไม่มีเหตุอนั ควร
(2) มีวนั ลา ดังต่อไปนี้
ก. ลากิจ ลาป่ วยในรอบครึ่ งปี เกินกว่า 6 ครั้ง หรื อรวมวันลาเกินกว่า 15 วัน กรณี วนั ลา
ในรอบปี เกินกว่า 6 ครั้ง แต่นบั รวมวันลาไม่เกิน 15 วัน และมีผลการปฏิบตั ิงานดีเด่น ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูม้ ีอานาจ
สั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน อาจพิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนขั้นเงินเดือนได้
ข. มาสายเกินกว่า 6 ครั้ง โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ค. ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบตั ิงานในหน้าที่เกิน 45 วัน
ง. ลาป่ วยจาเป็ นเพื่อรักษาตัว โดยความเห็นชอบของแพทย์แผนปั จจุบนั เกิน 45 วัน
จ. ลาคลอดบุตรเกินกว่า 60 วัน และเลี้ยงดูบุตรเกินกว่า 30 วัน
ฉ. ลาอุปสมบทหรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ญ์เกินกว่า 60 วัน
ช. ลาเพื่อรับราชการทหารหรื อฝึ กอบรมความพรั่งพร้อมทางทหารเกิน 60 วัน
(3) ในรอบครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ถูกลงโทษทางวินยั เว้นแต่โทษว่ากล่าวตักเตือน
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ข้อ 14. หัวหน้าสานักงาน
(1) ควบคุมบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
(2) งานในภารกิจของสานักงาน
(3) งานเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) ประเมินผลการปฏิบตั ิงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ในสานักงานร่ วมกับคณะกรรมการ
(5) ปฏิบตั ิงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมหรื อคณะกรรมการ
ข้อ 15. เจ้าหน้าที่สมาคม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี้
(1) งานธุรการสานักงาน
(2) งานที่เกี่ยวข้องในหน้าที่
(3) งานเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
(4) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกสมาคมหรื อคณะกรรมการ
ข้อ 16. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ต้องกระทาตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสมาคม และมติ
ของคณะกรรมการ ตลอดจนคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา ในกรณี ที่ไม่มีกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสมาคม และมติ
ของคณะกรรมการหรื อคาสัง่ ดังกล่าว ก็ตอ้ งกระทาตามแนวทางอันสมควร เหมาะสมถูกต้อง เพื่อให้เกิดผลดีแก่
สมาคม
หากเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ หรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ หรื อกระทาโดยประมาทเลินเล่อ จนเป็ นเหตุให้
สมาคมได้รับความเสี ยหาย บุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่สมาคมจนครบจานวน และถูก
ดาเนินการทางวินยั ตามควรแก่กรณี รวมถึงการถูกดาเนินคดีท้ งั ทางแพ่งละอาญา
ข้อ 17. เมื่อสมาคมมีความจาเป็ นต้องจ้างเจ้าหน้าที่ให้แต่งตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่งซึ่ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3
คน ประกอบด้วย นายกสมาคม กรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อดาเนินการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ตามหลักเกณฑ์ในระเบียบนี้
การรับสมัคร ให้นายกสมาคมโดยความเห็นชอบคณะกรรมการ ออกประกาศรับสมัครและปิ ด
ประกาศไว้ ณ สานักงานสมาคม หรื อตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน หรื อตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรโดยมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(1) กาหนดสถานที่รับสมัคร กาหนดวันประกาศผูม้ ีสิทธิ คดั เลือก หรื อสอบคัดเลือก
และวันประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือกแล้วแต่กรณี
(2) ผูป้ ระสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกหรื อสอบคัดเลือก ยืน่ ใบสมัครตามแบบที่สมาคม
กาหนด พร้อมด้วยหลักฐานแสดงพื้นความรู ้ สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์
แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งสาขาเวชกรรม
(3) ให้ยนื่ ใบสมัครด้วยตนเองต่อคณะกรรมการรับสมัครและต้องชาระค่าธรรมเนียม
สมัครตามประกาศสมาคม
(4) ค่าธรรมเนียมสมัครสมาคมจะไม่คืนให้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ เว้นแต่ผทู ้ ี่ขาดคุณสมบัติ
(5) รายวิชาที่ใช้คดั เลือก หรื อสอบคัดเลือก ในวิชาดังต่อไปนี้
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ก. ภาคความรู ้ทวั่ ไป
(1) ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับระเบียบและวิธีปฏิบตั ิงาน
(2) ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
(3) ความรู ้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ข. ภาคความรู ้เฉพาะตาแหน่ง
ค. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งโดยการสัมภาษณ์
(6) ผูท้ ี่สอบคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 จึงจะถือว่าเป็ น
ผูส้ อบคัดเลือกได้
(7) ถ้ามีผสู ้ อบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันหลายคน ให้ถือคะแนนภาคความรู ้เฉพาะ
ตาแหน่งเป็ นเกณฑ์ตดั สิ น และถ้าคะแนนยังเท่ากันก็ให้คณะกรรมการใช้คะแนนสอบสัมภาษณ์ตดั สิ น
เมื่อการสอบคัดเลือกหรื อคัดเลือก หรื อสอบแข่งขันเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้นายกสมาคม
ประกาศรายชื่อผูท้ ี่ได้รับคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือกได้ตามลาดับคะแนนไว้ ณ สานักงานสมาคมและรายงานผลให้
คณะกรรมการทราบโดยเร็ ว
ข้อ 18. ถ้าตาแหน่งเจ้าหน้าที่วา่ ง และยังมิได้แต่งตั้งให้ผดู ้ ารงตาแหน่งนั้น หรื อผูด้ ารงตาแหน่งนั้น
ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้เป็ นครั้งคราว นายกสมาคมมีอานาจสั่ง เจ้าหน้าที่ที่สมาคมสมควรรักษาการในตาแหน่ง
หรื อทาการแทนชัว่ คราวได้
ข้อ 19. บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก หรื อสอบคัดเลือก ต้องทดลองปฏิบตั ิงานมีระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการกาหนดแต่ไม่เกิน 180 วัน นับแต่วนั เริ่ มปฏิบตั ิงาน โดยให้มีการประเมินครั้งที่ 1 ภายใน 90 วัน และ
แจ้งผลให้ผรู ้ ับการประเมินภายใน 7 วัน ประเมินครั้งที่ 2 ภายใน 90 วันนับจากการประเมินทั้งสองครั้งรวมกันต้อง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 จึงถือว่าผ่านการประเมิน กรณี ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินให้เลิกจ้าง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินให้สมาคมเป็ นผูก้ าหนด
ข้อ 20. กรณี มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งจ้างบุคคลมาปฏิบตั ิงานในตาแหน่งต่าง ๆที่ไม่สูงกว่าเจ้าหน้าที่
เป็ นการชัว่ คราว นายกสมาคมอาจพิจารณาจ้างได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ข้อ 21. การบรรจุและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และการได้รับเงินเดือนให้เป็ นไปตามอัตราขั้นต่าของตาแหน่งตาม
บัญชีเงินเดือนท้ายระเบียบนี้
ข้อ 22. การโยกย้าย หมายความว่า การให้เจ้าหน้าที่ไปปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งอื่นที่มิใช่ตาแหน่งเดิม เพื่อ
เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพงานหรื อปรับปรุ งงานหรื อเพื่อความเหมาะสม
การโยกย้ายในวรรคแรกกระทาได้ 2 ลักษณะ คือการโยกย้ายตามคาร้องขอของเจ้าหน้าที่และ
การโยกย้ายเพื่อประสิ ทธิภาพของงานในองค์กร
ข้อ 23. การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ไปปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ต้องเป็ นการโยกย้ายให้ไปดารงตาแหน่งในระดับเดิม
หรื อระดับเดียวกันและรับเงินเดือนไม่สูงกว่าอัตราเดิม
กรณี โยกย้ายเจ้าหน้าที่ไปดารงตาแหน่งที่ต่ากว่าเดิม กรณี ไม่มีความผิดจะต้องบันทึกคายินยอมของ
เจ้าตัว
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ข้อ 24. ให้มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานของสมาคมทุกระยะเวลา 2 ปี กรณี มีความจาเป็ นให้อยูใ่ น
ตาแหน่งได้อีกแต่นบั รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 4 ปี เว้นแต่ตาแหน่งเฉพาะทางให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 25. ให้คณะกรรมการดาเนินการ แต่งตั้งบุคคลขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน เป็ น
คณะอนุกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนตาแหน่ง โดยมีหวั หน้าฝ่ ายเป็ นคณะทางานและเลขานุการ หลักเกณฑ์
และวิธีการให้เป็ นไปตามที่คณะกรรมการดาเนิ นการกาหนด
ข้อ 26. การเลื่อนตาแหน่งหมายความว่า การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้ดารงตาแหน่งที่สูงขึ้นไปจากเดิมและต้อง
มีคุณสมบัติตามข้อ 8 โดยมีหลักเกณฑ์ในการเลื่อนตาแหน่ง ดังนี้
(1) ตาแหน่งเจ้าหน้าที่สมาคม ต้องเป็ นพนักงานที่มีเงินเดือนไม่นอ้ ยกว่าขั้นต่าของ
เจ้าหน้าที่สมาคม และผ่านการประเมินของอนุกรรมการแล้ว ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่ออนุมตั ิ
(2) ตาแหน่งหัวหน้าสานักงาน ต้องเป็ นเจ้าหน้าที่ ที่มีเงินเดือนไม่นอ้ ยกว่าขั้นต่าของ
หัวหน้าสานักงาน และผ่านการประเมินของอนุกรรมการแล้ว ให้นาเสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่ออนุมตั ิ
ข้อ 27. ในการบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ต้องทาหนังสื อสัญญาจ้างไว้เป็ นหลักฐานตามแบบที่สมาคมกาหนด
ข้อ 28. ให้ผทู ้ ี่ได้รับการบรรจุเป็ นเจ้าหน้าที่ ต้องมีหลักประกันการทางานและเงินประกันความเสี ยหายใน
การทางานที่อาจเกิดขึ้นแก่สมาคมอันเนื่องมาจากการกระทา หรื องดเว้นการกระทาของเจ้าหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) ให้มีบุคคลค้ าประกันที่เป็ นข้าราชการหรื อพนักงานของรัฐตาแหน่งชานาญการพิเศษหรื อ
เทียบเท่าขึ้นไปหรื อพนักงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป ค้ าประกันหนึ่งคน
(2) มีเงินสด 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ย ณ วันที่สมาคมรับประกันในกรณี เจ้าหน้าที่
ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น ให้สมาคมเรี ยกเก็บเงินประกันเพิ่มอัตราไม่เกิน 60 เท่า ของอัตราค่าจ้างรายวันใหม่ในปี นั้น
กรณี เงินประกันลดลงอันเนื่ องจากนาไปชดใช้ค่าเสี ยหาย หรื อเพื่อการอื่นใด สมาคมจะเรี ยกหรื อรับประกันเงิน
ประกันเพิ่มได้ในอัตราไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน ณ ปั จจุบนั เงินประกันให้ฝากไว้กบั
สถาบันการเงินโดยจัดให้มีบญั ชีเงินฝากเจ้าหน้าที่แต่ละคนพร้อมแจ้งชื่ อบัญชีและเลขที่บญั ชีให้เจ้าหน้าที่ให้ทราบ
เป็ นหนังสื อภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่รับเงินประกัน และ
(3) มีพนั ธบัตรรัฐบาล หรื อบัญชีเงินฝาก หรื อเงินสด หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่ปลอดจานองมา
จานองเป็ นประกัน ตามจานวนที่คณะกรรมการกาหนดไว้ใน บัญชีทา้ ยระเบียบ (2)
(4) หลักประกันตามข้อ (1) (2) และ(3) ต้องจัดทาให้แล้วเสร็ จก่อนวันเริ่ มปฏิบตั ิงาน
ข้อ 29. ให้เจ้าหน้าที่ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพตามตาแหน่ง ดังนี้
(1) หัวหน้าสานักงาน ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ เดือนละ 4,000 บาท
(2) เจ้าหน้าที่ ให้ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ เดือนละ 3,500 บาท
ให้สมาคมจัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการนี้ไว้ในหมวดค่าใช้จ่ายเงินเดือนและเงินค่า
ครองชีพเจ้าหน้าที่ ของประมาณการค่าใช้จ่ายประจาปี
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ข้อ 30. เงินบาเหน็จ สมาคมจะจ่ายเงินบาเหน็จกรณี สิ้นสุ ดการจ้างให้แก่เจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาและอัตรา
ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่รายใดที่ปฏิบตั ิงานกับสมาคมด้วยความเรี ยบร้อยเป็ นเวลาติดต่อกัน 5 ปี ขึ้นไป
ให้ได้รับเงินบาเหน็จเมื่ออกจากตาแหน่ง เว้นแต่การออกโดยถูกไล่ออก
(2) การคานวณบาเหน็จให้คิดตามจานวนปี ปฏิบตั ิงาน โดยถือเอาค่าจ้างของเดือนสุ ดท้าย
คูณด้วยจานวนปี ปฏิบตั ิงาน เศษของปี ถ้าเกิน 6 เดือน ให้ปัดเป็ น 1 ปี
ข้ อ 31. ค่าชดเชย สมาคมจะจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างตามข้อ 40ให้เจ้าหน้าที่ตามระยะเวลาและอัตรา ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งทางานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้าย 30 วัน
(2) เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งทางานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้าย 90 วัน
(3) เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งทางานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้าย 180 วัน
(4) เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งทางานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้าย 240 วัน
(5) เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งทางานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้าย 300 วัน
ข้อ 32. ค่าชดเชยพิเศษ
(1) สมาคมจะจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มเติมจากข้อ 32 เท่ากับค่าจ้าง อัตราสุ ดท้าย 15 วัน
ต่อการทางาน 1 ปี สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ทางานติดต่อกันเกิน 6 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกินค่าจ้าง 180 วัน
(2) ในกรณี ที่สมาคมมีความจาเป็ นจะลดจานวนเจ้าหน้าที่อนั เนื่องมาจากการปรับปรุ ง
หน่วยงาน ระบบการทางานหรื อการบริ การ สมาคมต้องแจ้งวันที่เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างให้เจ้าหน้าที่ทราบ
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน
ในกรณี ที่สมาคมไม่สามารถแจ้งได้ หรื อแจ้งเลิกจ้างน้อยกว่า 60 วัน สมาคมจะจ่ายค่าชดเชยแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้า เท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 60 วัน
(3) เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งออกจากตาแหน่งเพราะตาย สมาคมจะจ่ายเงินบาเหน็จ ค่าชดเชย หรื อ
ค่าชดเชยพิเศษให้แก่ทายาท
ข้อ 33. การพิจารณาจ่ายเงินบาเหน็จ ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ ให้เป็ นอานาจของนายกสมาคมพิจารณา
เบื้องต้น เพื่อเสนอขออนุมตั ิต่อคณะกรรมการดาเนิ นการ
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ข้อ 34. ข้อยกเว้นการจ่ายค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ สมาคมจะไม่จ่ายค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากกระทาผิดอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังต่อไปนี้
(1) ทุจริ ตต่อหน้าที่
(2) กระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่สมาคม
(3) จงใจทาให้สมาคมได้รับความเสี ยหาย
(4) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้สมาคมได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(5) ฝ่ าฝื นข้อบังคับการทางาน ระเบียบหรื อคาสัง่ ของสมาคมอันชอบด้วยกฎหมายและ
เป็ นธรรม โดยได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ที่ร้ายแรง สมาคมไม่จาเป็ นต้องตักเตือนเป็ นหนังสื อ หนังสื อ
เตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วนั ที่เจ้าหน้าที่ได้กระทาผิด
(6) ละทิ้งหน้าที่ติดต่อกันเป็ นเวลาเกินกว่า 7 วันทาการ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(7) ได้รับโทษทางวินยั ตามข้อ 44
(8) ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท
หรื อความผิดลหุ โทษ
(9) สมาคมจะไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่สมาคมจ้างไว้โดยมีกาหนดระยะเวลาการจ้าง
แน่นอนตามสัญญาจ้าง และถูกเลิกจ้างตามกาหนดระยะเวลาของสัญญาจ้างนั้น
ข้อ 35. การสิ้ นสุ ดการจ้าง การจ้างจะสิ้ นสุ ดลงด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(2) เกษียณอายุ
(3) การเลิกจ้าง
(4) ขาดคุณสมบัติทวั่ ไป และหรื อคุณสมบัติทวั่ ไปเฉพาะตาแหน่ง
ข้อ 36. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตาย สมาคมจะจ่ายค่าจ้างหรื อเงินอื่นใดให้แก่ทายาทโดยธรรมของ
ผูต้ าย ส่ วนเงินทดแทนหรื อประโยชน์ทดแทนให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทนหรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ประกันสังคม
ข้อ 37. การช่วยเหลือในเรื่ องค่าเล่าเรี ยนบุตรและการรักษาพยาบาล แก่เจ้าหน้าที่สมาคมหรื อคนใน
ครอบครัว และการตรวจสุ ขภาพประจาปี ของเจ้าหน้าที่ ให้คณะกรรมการดาเนินการกาหนดเป็ นระเบียบ โดย
อนุโลมตามระเบียบของทางราชการ
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ข้อ 38. การลาออก ให้จา้ หน้าที่ยนื่ ใบลาออกล่วงหน้าตามแบบที่สมาคมกาหนดต่อนายกสมาคมหรื อ
คณะกรรมการดาเนิ นการแล้วแต่กรณี โดยให้ยนื่ ก่อนวันที่หนึ่งของเดือนที่ประสงค์จะลาออก และเจ้าหน้าที่จะต้อง
ปฏิบตั ิงานตามปกติจนถึงสิ้ นเดือน เว้นแต่สมาคมจะมีคาสั่งเป็ นอย่างอื่นและการลาออกจะมีผลสมบูรณ์ต้ งั แต่วนั ที่
หนึ่งของเดือนถัดไป
การลาออกของเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น หากทาให้สมาคมเสี ยหาย สมาคมมี
ความชอบธรรมที่จะหักเงินประกัน เงินค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใดชดใช้ความเสี ยหายที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงใช้สิทธิตาม
กฎหมายแก่เจ้าหนี้หรื อผูค้ ้ าประกันเพื่อชดใช้ความเสี ยหายได้ดว้ ย
ข้อ 39. การเกษียณอายุ เจ้าหน้าที่คนใดมีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์ ให้เป็ นอันเกษียณอายุเมื่อสิ้ นปี ทางบัญชี
ของสมาคมซึ่ งเป็ นปี ที่ผนู ้ ้ นั มีอายุครบ 60 ปี บริ บูรณ์
การพิจารณาจ้างเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุตามวรรคแรกจะกระทาได้ในกรณี ที่มีเหตุพิเศษเพื่อประโยชน์
ของสมาคม และเจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ยังมีสุขภาพสมบูรณ์เพียงพอที่จะปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาความเหมาะสมเป็ นคราวไป
ข้อ 40. การเลิกจ้าง หมายความว่า ผูท้ ี่สมาคมให้พน้ สภาพการเป็ นเจ้าหน้าที่ โดยการปลดออก หรื อ
ไล่ออก อันเนื่ องจากขาดคุณสมบัติในการทางาน การยุบหน่วยงานหรื อกิจการ การเกษียณอายุ การครบกาหนดตาม
สัญญาจ้างหรื อกระทาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง
การเลิกจ้างดังกล่าว สมาคมจะแจ้งเหตุผลและวันเลิกจ้างให้ทราบเป็ นหนังสื อ โดยจะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน เว้นแต่การเลิกจ้างที่ไม่ผา่ นการทดลองงานตามที่จา้ งไว้ โดยมีกาหนดระยะเวลาแน่นอน
หรื อเจ้าหน้าที่กระทาความผิดและไม่มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชย
ในกรณี ที่สมาคมไม่อาจบอกกล่าวล่วงหน้าได้ สมาคมจะจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รายนั้นแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
ข้อ 41. คณะกรรมการมีอานาจเลิกจ้างเจ้าหน้าที่ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เลิกจ้างตามสัญญาจ้าง
(2) เมื่อสมาคมยุบตาแหน่งที่ผนู ้ ้ นั ดารงอยู่
(3) เมื่อมีเหตุอนั สมควร ซึ่ งคณะกรรมการเห็นว่าผูน้ ้ นั หย่อนสมรรถภาพในการปฏิบตั ิงานหรื อมี
ความบกพร่ องในการปฏิบตั ิงานอยูเ่ นื อง ๆ หรื อไม่อาจไว้วางใจผูน้ ้ นั ในการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
(4) เมื่อมีมลทิน หรื อมัวหมองในกรณี ความผิดวินยั อย่างร้ายแรง หรื อในกรณี มีความผิดอาญา เว้น
แต่ความผิดลหุ โทษหรื อความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
(5) เมื่อต้องได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกสาหรับความผิดลหุโทษ หรื อ
ความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
ข้อ 42. วินยั สมาคมกาหนดวินยั ในการทางานสาหรับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ตอ้ งรักษาวินยั โดยเคร่ งครัด
อยูเ่ สมอ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นให้ถือว่าผูน้ ้ นั กระทาผิดวินยั จะต้องได้รับโทษ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ดังต่อไปนี้
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(1) ต้องสนับสนุนการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
(2) ต้องรักษาความลับของสมาคม
(3) ต้องให้การต้อนรับ ให้คาชี้แจง ให้ความสะดวก ให้ความเป็ นธรรม ให้ความช่วยเหลือ มี
ความสุ ภาพเรี ยบร้อย ต่อสมาชิกหรื อผูม้ าติดต่อในกิจการของสมาคมโดยมิชกั ช้า
(4) ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ข่มเหง เบียดเบียนบุคคลใด ๆ
(5) ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์ เที่ยงธรรม และประพฤติตนให้อยูใ่ นความสุ จริ ต ทั้ง
ต้องไม่กระทา หรื อยอมให้ผนู ้ ้ นั กระทาการหาผลประโยชน์ใด ๆ อันอาจเป็ นทางให้เสี ยความเที่ยงธรรม หรื อ
ไว้วางใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ ห้ามมิให้กดขี่ข่มเหง หรื อเบียดเบียน ผูใ้ ดและห้ามมิให้อาศัยหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นอาศัย
งานในหน้าที่ของตนไม่วา่ ทางตรง หรื อทางอ้อม หาผลประโยชน์ให้แก่ตน หรื อผูอ้ ื่น
(6) ต้องขวนขวายปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความอุตสาหะ รวดเร็ ว ให้เกิดผลดี และความก้าวหน้าแก่
สมาคม ต้องไม่แสดงความเกียจคร้านในการทางาน ทั้งต้องเอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของสมาคม
(7) ต้องไม่รายงานเท็จ หรื อเสนอความเห็นที่ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(8) ต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คาสั่ง แบบแผน และวิธีการปฏิบตั ิของสมาคม
และไม่แสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อสมาคม
(9) ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสมาคม และต้องร่ วมมือช่ วยเหลื อกันในกิ จการของ
สมาคมจะละทิ้งหรื อทอดทิ้งหน้าที่มิได้ ห้ามมิให้เป็ นตัวกระทาในห้างหุ น้ ส่ วนหรื อบริ ษทั ใด
(10) ต้องสุ ภาพเรี ยบร้อย เชื่ อฟังและไม่แสดงความกระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชาปฏิบตั ิตาม
คาสั่งผูบ้ งั คับบัญชาในกิจการของสมาคมโดยชอบ ไม่กระทาการข้ามผูบ้ งั คับบัญชาเหนื อตน เว้นแต่ผบู ้ งั คับบัญชา
สั่งให้กระทา หรื อได้รับอนุ ญาตเป็ นพิเศษเป็ นครั้งคราว
(11) ต้องรักษาชื่อเสี ยงมิให้ข้ ึนชื่อว่าเป็ นผูป้ ระพฤติชวั่ ห้ามมิให้ประพฤติในสิ่ งที่อาจทาให้เสื่ อม
เสี ยของตาแหน่งหน้าที่ เช่น ประพฤติเป็ นคนเสเพล เสพสุ รา หรื อของมึนเมาอย่างอื่นจนไม่สามารถครองสติได้ เสพ
ยาเสพติดให้โทษ มีหนี้สินรุ งรัง เล่นการพนัน กระทาหรื อยอมให้ผอู ้ ื่นกระทาอื่นใดอันอาจทาให้เสื่ อมเสี ยเกียรติ
ศักดิ์ของตาแหน่งหน้าที่
(12) ต้องรักษาความสามัคคี และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันอาจเป็ นเหตุให้เกิดการแตก ความ
สามัคคีหรื อก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(13) ต้องไม่เสพสุ ราหรื อของมึนเมาอย่างอื่นในเวลาปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นอันขาด
(14) ต้องรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ และต้องไม่กระทาการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้เกิดการ
แตกแยกความสามัคคี หรื อก่อให้เกิดความกระด้างกระเดื่องต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(15) ต้องร่ วมมือประสานงานด้วยดีกบั หน่วยงานอื่น หรื อสถาบันอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการของ
สมาคม
ข้อ 43. โทษทางวินยั สมาคมกาหนดโทษสาหรับเจ้าหน้าที่ ที่ฝ่าฝื นระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง หรื อมติ หรื อ
การกระทาความผิดไว้ดงั นี้
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(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก
สมาคมสงวนสิ ทธิที่จะลงโทษเจ้าหน้าที่ตามความร้ายแรงของการกระทาความผิด โดยไม่
จาเป็ นต้องเป็ นไปตามลาดับข้างต้นแต่ประการใด
ข้อ 44. การพักงานเพื่อสอบสวนความผิด เมื่อเจ้าหน้าที่ผใู ้ ดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั จนมีการตั้ง
คณะกรรมการเพื่อสอบสวน หรื อถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดคดีอาญาหรื อถูกฟ้องคดีอาญา เว้นแต่ความผิดลหุ โทษ
หรื อความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาเห็นว่าหากให้ผนู ้ ้ นั คงอยูใ่ นหน้าที่จะเป็ นการเสี ยหายแก่
สมาคม ก็ให้รายงานตามลาดับจนถึงนายกสมาคม เพื่อพิจารณาสั่งพักงาน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) คาสั่งพักงานจะเป็ นหนังสื อโดยระบุความผิด
(2) กาหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกิน 7 วัน
(3) สมาคมต้องแจ้งคาสัง่ พักงานให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนการพักงาน
(4) สมาคมจะจ่ายเงินเดือนหรื อค่าจ้างระหว่างพักงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันทางานที่
เจ้าหน้าที่ได้รับอยูก่ ่อนวันถูกสั่งพักงาน
(5) ในกรณี ที่สอบสวนแล้วเจ้าหน้าที่มิได้กระทาความผิด สมาคมจะจ่ายค่าจ้างในวันทางานปกติ
นับแต่วนั ที่สั่งพักงานโดยให้ถือว่าเงินตาม ข้อ 45 (4) เป็ นส่ วนหนึ่งของค่าจ้าง
นายกสมาคมมีอานาจสั่งให้เจ้าหน้าที่ไม่วา่ ตาแหน่งใดพักงานได้ และแจ้งให้คณะกรรมการ
ดาเนินการทราบการพักงานนั้น จนกว่าการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความว่า ผูถ้ ูกสั่ง
พักมิได้กระทาผิด และไม่มีมลทิน หรื อมัวหมองหรื อผูถ้ ูกสั่งพักได้กระทาผิดวินยั แต่ไม่ร้ายแรง นายกสมาคมต้อง
สั่งให้ผนู ้ ้ นั กลับเข้าทางานในตาแหน่งเดิม หรื อ ตาแหน่งเทียบเท่า ส่ วนเงินเดือนหรื อค่าจ้างในระหว่างพักงานนั้น
ในกรณี แรกให้จ่ายเต็มอัตรา ในกรณี หลังให้จ่ายกึ่งอัตรา ถ้าผูถ้ ูกสั่งพักเสี ยชีวติ ก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด
ให้จ่ายถึงวันที่เสี ยชีวติ นั้น
การสั่งให้ผถู ้ ูกสั่งพักกลับเข้าทางานดังกล่าวนี้ ให้นายกสมาคมเสนอคณะกรรมการทราบด้วย
ถ้าการสอบสวนพิจารณาได้ความจริ งว่าผูถ้ ูกพักงานได้กระทาผิดวินยั ร้ายแรงจริ ง ให้ลงโทษไล่
ออก หรื อปลดออก ตั้งแต่วนั พักงาน หรื อแม้จะไม่ได้ความจริ ง ผูถ้ ูกสั่งพักงานได้กระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรงแต่มี
มลทิน หรื อมัวหมองในกรณี ดงั กล่าวนั้นอยู่ ก็ให้เลิกจ้างตั้งแต่วนั ที่พกั งาน
ข้อ 45. การลงโทษไล่ออก หรื อปลดออกนั้น ให้กระทาในกรณี ที่เจ้าหน้าที่สมาคมกระทาผิดวินยั อย่าง
ร้ายแรง หรื อไม่ร้ายแรง แล้วแต่กรณี ดังนี้
การลงโทษปลดออก ให้กระทาในกรณี ที่เจ้าหน้าที่กระทาผิดวินยั เป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สมาคม แต่
ไม่ถึงขั้นร้ายแรงดังระบุไว้ ต่อไปนี้
(1) รายงานเท็จหรื อเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริ ตต่อผูบ้ งั คับบัญชา
(2) เปิ ดเผยความลับของสมาคมเป็ นเหตุให้เสี ยหายแก่สมาคม

ระเบียบปฏิบัติงาน 22
(3) จงใจไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสมาคม
(4) ละทิ้งหน้าที่อยูเ่ สมอ
(5) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่อยูเ่ สมอ
(6) ทะเลาะวิวาทกับผูร้ ่ วมงานเป็ นประจา
(7) มีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นว่าเป็ นผูห้ ย่อนสมรรถภาพด้านการปฏิบตั ิหน้าที่
การลงโทษไล่ออก ให้กระทาในกรณี เจ้าหน้าที่กระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง ดังระบุไว้ ต่อไปนี้
(1) ทุจริ ตต่อหน้าที่
(2) ประพฤติชวั่ อย่างร้ายแรง
(3) ขาดงานติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
(4) ขัดคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งสั่งในกิจการของสมาคมโดยชอบและการขัดคาสั่ง นั้นเป็ น
เหตุให้เสี ยหายแก่สมาคมอย่างร้ายแรง
(5) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย และผลแห่งคดีถึงที่สุดแล้ว
(6) ละทิ้งหน้าที่เป็ นเหตุให้เสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่สมาคม
(7) ประมาทเลินเล่อในหน้าที่เป็ นเหตุให้เสี ยหายอย่างร้ายแรงแก่สมาคม
ข้อ 46. การลงโทษวินยั อย่างร้ายแรง ให้นายกสมาคม ตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน เพื่อสื บหา
ข้อเท็จจริ ง และดาเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาโทษทางวินยั การสอบสวนนั้น ให้กระทาให้แล้วเสร็ จโดยเร็ วอย่าง
ช้าไม่เกิน 30 วัน นับแต่วนั ที่ประธานคณะกรรมการสอบสวนได้รับทราบคาสั่ง เว้นแต่นายกสมาคม จะกาหนดเป็ น
อย่างอื่น แม้ผถู ้ ูกกล่าวหาเสี ยชีวติ ก่อนการสอบสวนพิจารณาถึงที่สุด ก็ให้สอบสวนต่อไปจนแล้วเสร็ จ เมื่อสอบสวน
เสร็ จแล้วให้คณะกรรมการสอบสวนรายงานพร้อมด้วยสาเนาการสอบสวนเพื่อพิจารณา ให้ความเห็น และเสนอต่อ
นายกสมาคม
ข้อ 47. เมื่อคณะกรรมการสอบสวน ได้ทาการสอบสวนเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้สรุ ปสานวนผลการสอบสวนต่อ
ผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและเสนอตามลาดับจนถึงคณะกรรมการดาเนิ นการ
ข้อ 48. หากผูม้ ีอานาจสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน เห็นว่าคณะกรรมการสอบสวนเสนอการลงโทษ
ไม่เหมาะสมกับกรณี ความผิด หากเป็ นการลงโทษเจ้าหน้าที่ ให้เสนอนายกสมาคมพิจารณาชี้ขาด เว้นแต่ตาแหน่งที่
สู งกว่านี้ให้เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาชี้ขาด
ข้อ 49. ในกรณี เจ้าหน้าที่กระทาผิดวินยั ไม่ร้ายแรง ผูบ้ งั คับบัญชาจะสัง่ ลงโทษ ลดเงินเดือนหรื อตัด
เงินเดือนก็ได้ หรื อถ้าเห็นว่ามีเหตุอนั สมควรลดหย่อนเป็ นความผิดเล็กน้อย จะลงโทษภาคทัณฑ์ โดยแสดงความผิด
ของผูน้ ้ นั ให้ปรากฏเป็ นหนังสื อ และจะให้ทาทัณฑ์บนไว้ดว้ ยก็ได้
ในกรณี ลดเงินเดือน หากต้องลดเกินกว่าขั้นต่าสุ ด ของตาแหน่ง ก็ให้ลดเงินเดือนสาหรับตาแหน่งถัดลงไป
ได้ โทษลดเงินเดือน หรื อโทษตัดเงินเดือนนั้น ผูม้ ีอานาจจะลงโทษผูท้ ี่กระทาผิดวินยั ได้ครั้งหนึ่งไม่เกินอัตราดังต่อไปนี้
ผูม้ ีอานาจ
คณะกรรมการดาเนินการ
นายกสมาคม

ตัดเงินเดือน
อัตราร้อยละ
กาหนดเวลาไม่เกิน
10
6 เดือน
5
4 เดือน

ตัดเงินเดือน
ไม่เกินร้อยละ
10
5
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ข้อ 50. เมื่ อผูม้ ี อานาจลงโทษ ได้สั่งลงโทษแล้วจะต้องเสนอรายงานการลงโทษนั้นให้คณะกรรมการ
ดาเนินการทราบตามลาดับ
ข้อ 51. ให้ผบู ้ งั คับบัญชารับผิดชอบดูแล ระมัดระวัง ไม่ให้เจ้าหน้าที่สมาคมในบังคับบัญชากระทาผิดวินยั
ถ้าผูบ้ งั คับบัญชารู ้วา่ ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั ผูบ้ งั คับบัญชาจะต้องพิจารณาว่า ความผิดของผูน้ ้ นั อยูใ่ น
อานาจของตนที่จะลงโทษหรื อไม่ ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะลงโทษมากไปกว่าอานาจตน ก็ให้รายงานต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชาเหนือขึ้นไปเพื่อให้ลงโทษตามสมควร
ข้อ 52. ถ้าผูบ้ งั คับบัญชาคนใดรู ้วา่ ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชากระทาผิดวินยั แต่ไม่จดั การลงโทษ หรื อ การ
ลงโทษนั้นไม่เป็ นการสุ จริ ตให้ถือผูบ้ งั คับบัญชานั้นกระทาผิดวินยั
ข้อ 53. ให้หวั หน้าสานักงาน รับผิดชอบดูแลระมัดระวังเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาให้ปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
กาหนดไว้ในเรื่ องวินยั และโทษทางวินยั
ข้อ 54. กรณี ต่อไปนี้ให้ถือเป็ นความผิดปรากฏชัดแจ้ง ให้ลงโทษไล่ออกโดยไม่ตอ้ งตั้งกรรมการ
สอบสวน
(1) ขาดงานเกินกว่า 5 วัน โดยไม่มีเหตุอนั ควร
(2) ต้องคาพิพากษาให้เป็ นบุคคลล้มละลาย และคดีถึงที่สุดแล้ว
(3) กระทาความผิดอาญา โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(4) ทาความผิดเกี่ยวกับทุจริ ตต่อหน้าที่และให้ถือถ้อยคารับสารภาพในข้อเท็จจริ งเป็ นหนังสื อ
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อพนักงานสอบสวนหรื อศาล
ข้อ 55. อานาจการลงโทษให้เป็ นไปตามลาดับ ดังนี้
ผูบ้ งั คับบัญชา

ภาคทัณฑ์

ตัดเงินเดือน

ลดเงินเดือน

ปลดออก

ไล่ออก

คณะกรรมการ
นายกสมาคม
หัวหน้าสานักงาน

*
*
*

*
*

*

*

*

ข้อ 56. ความหมายและขอบเขตของข้อร้องทุกข์
การร้องทุกข์ หมายถึง กรณี ที่เจ้าหน้าที่มีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์อนั เกิดขึ้นเนื่ องจากการ
ทางานไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องสภาพการทางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสั่งหรื อมอบหมายงาน การจ่าย
ค่าตอบแทนในการทางานหรื อประโยชน์อื่น หรื อการปฏิบตั ิใดที่ไม่เหมาะสมระหว่างสมาคมหรื อผูบ้ งั คับบัญชาต่อ
เจ้าหน้าที่ หรื อระหว่างเจ้าหน้าที่ดว้ ยกัน และเจ้าหน้าที่ได้เสนอข้อร้องทุกข์น้ นั ต่อสมาคมให้ดาเนิ นการ แก้ไขหรื อ
ยุติเหตุการณ์น้ นั
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ขอบเขตของข้อร้องทุกข์
(1) ข้อร้องทุกข์ของเจ้าหน้าที่จะต้องเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับความคิดเห็น หรื อข้อขัดข้องด้วยระบบ
หรื อวิธีการทางาน หรื อสิ ทธิ ประโยชน์ตามสัญญา หรื อสภาพการจ้าง หรื อความประพฤติ และความเป็ นธรรม
(2) ข้อร้องทุกข์จะต้องมิใช่เรื่ องร้องขอให้แต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้าง ปลดออก ไล่ออก
(3) ข้อร้องทุกข์จะต้องเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการทางานมิใช่เรื่ องส่ วนตัว เว้นแต่เรื่ องส่ วนตัวนั้น
จะเกี่ยวข้องการทางาน
ข้อ 57. วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์
ให้เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะร้องทุกข์ยื่นคาร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงของตนโดยเร็ ว เว้นแต่
เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์น้ ัน เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ข องผู บ้ ัง คับ บัญ ชาหรื อ ผู บ้ ัง คับ บัญ ชาเป็ นต้น เหตุ ให้ ยื่ น ค าร้ อ งทุ ก ข์ต่ อ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง โดยมีวธิ ี การและขั้นตอนดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ที่ประสงค์จะร้องทุกข์ให้ร้องทุกข์เป็ นหนังสื อด้วยตนเองต่อหัวหน้าสานักงาน
หรื อที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่มีความขัดแย้ง
(2) หัวหน้าสานักงานหรื อกรรมการ ที่ได้รับมอบหมายแล้วแต่กรณี ตอ้ งทาการสื บข้อเท็จจริ ง
หากพบว่ามีขอ้ มูลให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และพิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็ จ ภายใน 30 วันแต่วนั ที่ได้
รับคาร้องทุกข์
(3) หัวหน้าสานักงานหรื อกรรมการที่ได้รับมอบหมาย จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผูร้ ้องทุกข์
ด้วยการชี้แจงทาความเข้าใจหรื อวินิจฉัยเป็ นหนังสื อก็ได้ การแจ้งผลการพิจารณาโดยการชี้แจงด้วยวาจาให้บนั ทึก
คาชี้แจงเหตุผลไว้ในสานวนโดยให้ผรู ้ ้องทุกข์ลงลายมือชื่ อรับทราบไว้ดว้ ย
(4) การพิจารณาคาร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงโทษ ผูพ้ ิจารณาจะต้องมิใช่ผทู ้ ี่ถูกคาสั่งลงโทษ
ข้อ 58. การสอบสวนและพิจารณา เมื่อผูบ้ งั คับบัญชาได้รับคาร้องทุกข์ให้ดาเนินการสอบสวนเพื่อให้
ทราบข้อเท็จจริ งในเรื่ องที่ร้องทุกข์น้ นั โดยละเอียด จะดาเนินการด้วยตนเอง หรื อด้วยความช่วยเหลือจาก
คณะกรรมการหรื อบุคคลอื่น ผูย้ นื่ คาร้องทุกข์ชอบที่จะขอให้ขอ้ เท็จจริ งโดยละเอียดแก่ผบู ้ งั คับบัญชาด้วย เมื่อ
สอบสวนข้อเท็จจริ งแล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาเรื่ องราวร้องทุกข์น้ นั หากเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นขอบเขตอานาจของ
ตน และสามารถแก้ไขได้ก็ให้ดาเนิ นการให้เสร็ จสิ้ นโดยเร็ ว แล้วแจ้งให้เจ้าผูย้ นื่ คาร้องทุกข์ทราบ พร้อมทั้งรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบด้วย แต่หากเรื่ องที่ร้องทุกข์น้ นั อยูน่ อกเหนืออานาจของตนให้คาร้องทุกข์ พร้อมความเห็น
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งขึ้นไปตามลาดับ
ข้อ 59. ความคุม้ ครองผูร้ ้องทุกข์และผูเ้ กี่ยวข้อง
(1) ข้อร้องทุกข์จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็ นระบบและด้วยความเป็ นธรรม
(2) ผูร้ ้องทุกข์จะไม่ถูกกลัน่ แกล้งย้ายหน้าที่การงาน หรื อลงโทษแต่อย่างใด เว้นแต่จะเป็ น
การร้องทุกข์ดว้ ยเจตนาไม่สุจริ ต
(3) เจ้าหน้าที่ให้การเป็ นพยาน หรื อให้ความร่ วมมือในการสอบสวน จะได้รับความคุม้ ครอง
โดยไม่ถูกกลัน่ แกล้งย้ายหน้าที่การงานหรื อลงโทษ เว้นแต่เจ้าหน้าที่ให้การด้วยอคติ ปรักปรา ให้การเป็ นเท็จ หรื อ
ไม่ให้ความร่ วมมือในการสอบสวนหาความจริ ง การสอบสวนอาจกระทาโดยคณะกรรมการที่สมาคมแต่งตั้งก็ได้
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ข้อ 60. วันลา เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดได้ ดังนี้
(1) การลาป่ วย เจ้าหน้าที่มีสิทธิ ลาป่ วยได้เท่าที่ป่วยจริ ง การประสบอันตราย หรื อการเจ็บป่ วย
เนื่องจากการทางานจนไม่สามารถปฏิบตั ิงานตามปกติ สมาคมให้หยุดงานตามความเห็นแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่ง
โดยไม่ถือเป็ นการลาป่ วย
(2) การลาทาหมัน เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาหยุดงานเพื่อการทาหมันได้ตามจานวนวันที่แพทย์แผน
ปั จจุบนั ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลกาหนด และออกใบรับรอง
(3) การลาคลอดบุตร เจ้าหน้าที่มีสิทธิ ลาหยุดงานก่อนหรื อหลังจากคลอดบุตรได้ไม่เกิน
90 วัน โดยให้นบั รวมวันหยุดระหว่างลาด้วย และให้ได้รับค่าจ้างเต็มไม่เกิน 45 วัน
(4) การลากิจ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ ลาหยุดงานเพื่อกิจธุ ระจาเป็ นได้ไม่เกิน 15 วันต่อปี การลากิจ
เพื่อกิจธุ ระจาเป็ นจะต้องเป็ นกิจธุ ระจาเป็ นที่เกี่ยวกับการติดต่อกับส่ วนราชการ หรื อการเจ็บป่ วยเสี ยชีวติ ของบุคคล
ในครอบครัวหรื อความจาเป็ นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เท่านั้น
(5) การลาเพื่อฝึ กความพรั่งพร้อมทางทหาร เจ้าหน้าที่มีสิทธิ ลาหยุดงาน เพื่อรับราชการทหาร
ในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ กวิชาทหารหรื อเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหาร ตามกาหนดระยะเวลาที่
ราชการกาหนด
(6) การลาเพื่อรับการฝึ กอบรม หรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีสิทธิ
ลาหยุดงานเพื่อรับการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถได้ตามที่เห็นสมควร การลาเพื่อการรับการฝึ กอบรม
หรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ดงั กล่าวจะต้องเป็ นประโยชน์ต่องานหรื อการเพิ่มทักษะ
ความชานาญต่อการปฏิบตั ิงาน หรื อเป็ นการลาเพื่อสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรื ออนุญาตให้จดั ขึ้น
(7) การลาอุปสมบทหรื อลาเพื่อประกอบพิธีฮจั ย์ เจ้าหน้าที่มีสิทธิลาอุปสมบทหรื อลาเพื่อ
ประกอบพิธีฮจั ย์ได้ไม่เกิน 120 วัน โดยให้ได้รับค่าจ้างเต็มไม่เกิน 90 วัน
ข้อ 61. หลักเกณฑ์การลา การลาทุกประเภทเจ้าหน้าที่ผลู ้ าต้องยืน่ ใบลาตามแบบที่สมาคมกาหนดต่อนายก
สมาคมหรื อคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การลาป่ วย เจ้าหน้าที่ที่เจ็บป่ วยจนไม่สามารถทางานตามปกติได้จะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบ
ลาป่ วย ดังนี้
ก. กรณี ที่เจ้าหน้าที่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ ให้ยนื่ ใบลาป่ วยล่วงหน้า
ข. กรณี ที่เจ้าหน้าที่เจ็บป่ วยกะทันหันและไม่สามารถลาป่ วยล่วงหน้าได้ ให้ยนื่ ใบลาป่ วยใน
วันแรกที่มาทางาน
ค. การลาป่ วยตั้งแต่ 3 วันทาการขึ้นไปที่ไม่ถึง 30 วัน ไม่วา่ จะเป็ นการลาครั้งเดียวหรื อลา
หลายครั้งติดต่อกันผูม้ ีอานาจอนุญาตเห็นสมควรจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาล
หรื อหลักฐานของสถานพยาบาลของราชการ ประกอบการพิจารณาอนุ ญาตก็ได้
ง. การลาป่ วยโดยมิได้เจ็บป่ วยจริ ง สมาคมจะถือว่าผูล้ าใช้สิทธิ โดยไม่สุจริ ตอันเป็ นความผิด
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ยอ่ มถูกลงโทษได้
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(2) การลาทาหมัน ให้เจ้าหน้าที่ยนื่ ใบลาล่วงหน้า และเมื่อการทาหมันสิ้ นสุ ดแล้วให้แสดง
ใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลประกอบการลาด้วย
(3) การลาคลอดบุตร ให้เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นหญิง มีสิทธิ ลาเพื่อคลอดลูกครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 90 วัน โดย
ให้นบั วันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย ในกรณี เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งเป็ นหญิงมีครรภ์ไม่สามารถปฏิบตั ิงานในหน้าที่เดิม
ต่อไปได้โดยมีใบรับรองแพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งของโรงพยาบาลมาแสดงให้เจ้าหน้าที่น้ นั มีสิทธิ ขอให้สมาคม
เปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็ นการชัว่ คราวก่อนหรื อหลังคลอดได้และให้สมาคมพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่
เจ้าหน้าที่น้ นั
(4) การลากิจ เจ้าหน้าที่สมาคมที่มีกิจธุ ระจาเป็ นอันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ให้ยนื่ ใบลากิจ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับจนถึงผูม้ ีอานาจอนุ ญาต และเมื่ออนุญาตจึงจะหยุดงานได้
กรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วน ซึ่ งไม่อาจลาล่วงหน้าได้ ให้ยนื่ ใบลากิจภายในวันแรกที่มา
ทางานพร้อมหลักฐาน (ถ้ามี) และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว จึงจะถือเป็ นการลากิจที่ถูกต้อง
กรณี สมาคมมีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งปฏิบตั ิเกี่ยวกับงานที่เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ปฏิบตั ิอยู่ ผูม้ ี
อานาจ อาจพิจารณาเรี ยกตัวมาปฏิบตั ิหน้าที่ก่อนครบกาหนดวันลาก็ได้ การลาไม่มีเหตุผลอันสมควรสมาคมมีสิทธิ
ไม่อนุญาตให้ลากิจได้และให้ถือว่าเป็ นการขาดงาน
(5) การลาเพื่อฝึ กความพรั่งพร้อมทางทหาร เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับหมายเรี ยกทางทหาร เพื่อ
การตรวจสอบการฝึ กวิชาทหาร หรื อทดสอบความพรั่งพร้อมทางทหาร ให้ยื่นใบลาอย่างน้อย 2 วัน พร้อมด้วย
หลักฐาน และเมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิทางทหารแล้ว ให้เจ้าหน้าที่กลับมารายงานตัวเพื่อทางานปกติภายใน 3 วัน
(6) การลาเพื่อฝึ กอบรม หรื อพัฒนาความรู ้ความสามารถ เจ้าหน้าที่สมาคมที่ประสงค์จะ ขอลา
หยุดเพื่อเข้ารับการฝึ กอบรม การประชุม การสัมมนา การชี้แจง การอภิปราย หรื อการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
งานด้านแรงงานสวัสดิการสังคม การเพิ่มทักษะในการทางานหรื อการวัดผลการศึกษาที่ทางส่ วนราชการจัด หรื อ
อนุญาตให้จดั ให้เจ้าหน้าที่ยนื่ ใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลาดังกล่าวด้วย
(7) การลาอุปสมบทหรื อลาเพื่อประกอบพิธีฮจั ย์ เจ้าหน้าที่สมาคมที่ประสงค์จะลาอุปสมบทหรื อ
ลาเพื่อประกอบพิธีฮจั ย์ จะต้องยืน่ ใบลาล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยแสดงหลักฐานประกอบการลาดังกล่าวด้วย
ข้ อ 62. สมาคมอาจไม่อนุญาต ให้เจ้าหน้าที่สมาคมหยุดงานได้ หากเห็นว่า สมาคมมีความจาเป็ นเร่ งด่วน
เกี่ยวกับงานที่เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั ปฏิบตั ิอยู่ หากอนุ ญาตให้ลาแล้วจะก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาคม
ข้ อ 63. ผูม้ ีอานาจอนุญาตการลาของเจ้าหน้าที่สมาคม ให้มีอานาจตามลาดับ ดังนี้
ลา
ผูอ้ นุญาต
ลาป่ วย ลาทาหมัน ลาคลอด ลากิจ ลาฝึ กทหาร ลาฝึ กอบรม อุปสมบท
หรื อฮัจย์
คณะกรรมการ ไม่จากัด ไม่จากัด ไม่จากัด ไม่จากัด ไม่จากัด
ไม่จากัด
ไม่จากัด
นายกสมาคม
30
15
45
15
15
-
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ข้ อ 64. วันทางาน สมาคมกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทางาน สัปดาห์ละ 5 วัน ตั้งแต่วนั จันทร์ ถึงวันศุกร์
ข้ อ 65. เวลาทางานปกติ สมาคมกาหนดให้เจ้าหน้าที่ทางานปกติ วันละ 8 ชัว่ โมง หยุดพักกลางวัน
1 ชัว่ โมง ช่วงเวลาทางานให้กาหนดได้ตามความเหมาะสม
ข้ อ 66. เวลาพักกลางวัน ให้มีเวลาพักกลางวันระหว่าง เวลา 12.00-13.00 น. กาหนดเวลาพักกลางวันตาม
วรรคแรก อาจกาหนดเป็ นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริ การ
ข้ อ 67. วันหยุดประจาสัปดาห์ สมาคมกาหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดประจาสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ได้แก่
วันเสาร์และวันอาทิตย์
ในกรณี กาหนดวันหยุดนอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
ข้ อ 68. วันหยุดตามประเพณี สมาคมกาหนดให้เจ้าหน้าที่หยุดตามประเพณี ได้ปีละ 17 วัน ดังนี้
(1) วันขึ้นปี ใหม่
(2) วันมาฆบูชา
(14) วันปิ ยมหาราช
(3) วันจักรี
(15) วันพ่อแห่งชาติ
(4) วันสงกรานต์ (3 วัน)
(16) วันรัฐธรรมนูญ
(5) วันแรงงานแห่งชาติ
(17) วันสิ้ นปี
(6) วันฉัตรมงคล
(7) วันพืชมงคล
(8) วันวิสาขบูชา
(9) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุ ทิดาพระบรมราชินี
(10)วันอาสาฬหบูชา
(11) วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิ รากรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(12)วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปี หลวง
(13) วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ในกรณี ที่วนั หยุดตามประเพณี วนั ใดตรงกับวันหยุดประจาสัปดาห์ของเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่
ได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี ในวันทางานถัดไป หากมีการหยุดชดเชยเกินกว่า 2 วัน ให้คณะกรรมการ
พิจารณาเป็ นคราวไปและแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
ในกรณี กาหนดวันหยุดนอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ให้เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
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ข้ อ 69. วันหยุดพักผ่อนประจาปี ให้เจ้าหน้าที่ทางานครบ 1 ปี ลาหยุดพักผ่อนประจาปี ได้ 10 วัน โดย
ทางานได้รับค่าจ้างเต็ม สิ ทธิ หยุดพักผ่อนประจาปี สะสมได้ไม่เกิน 2 ปี ติดต่อกัน แต่ตอ้ งไม่เกิน 15 วัน
เพื่อประโยชน์ในทางธุ รกิจและมีเหตุอนั ควร คณะกรรมการอาจกาหนดวันหยุดพักผ่อนล่วงหน้า
ให้แก่เจ้าหน้าที่ก็ได้
ข้ อ 70. การทางานล่วงเวลาและการทางานในวันหยุด
(1) ในกรณี ที่สมาคมมีเหตุฉุกเฉิ น หรื อความจาเป็ นเร่ งด่วนที่จะต้องทางานติดต่อกันไป
หากหยุดแล้วอาจะเกิดความเสี ยหาย สมาคมจะให้เจ้าหน้าที่ทางานล่วงเวลาในวันทางานหรื อในวันหยุด รวมถึงการ
ทางานล่วงเวลาในวันหยุดได้ตามความจาเป็ น โดยสมาคมจะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้า และเจ้าหน้าที่จะต้อง
ให้ความร่ วมมือในการทางานล่วงเวลาดังกล่าว
(2) ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องทางาน เพื่อเพิ่มการให้บริ การ สมาคมจะให้เจ้าหน้าที่ทางาน
ล่วงเวลาหรื อทางานในวันหยุดเป็ นครั้งคราวเท่าที่เป็ นประโยชน์แก่การบริ การนั้น ทั้งนี้ สมาคมจะให้เจ้าหน้าที่ที่
สมัครใจทางานล่วงเวลาหรื อในวันหยุดได้ไม่เกิน 36 ชัว่ โมง
ข้อ 71. อัตราค่าล่วงเวลาและค่าทางานในวันหยุด
(1) สมาคมจะจ่ายเงินเพิ่มเป็ นค่าล่วงเวลา สาหรับการทางานล่วงเวลาในวันทางานปกติ ใน
อัตรา 1.5 เท่าของค่าจ้างตามจานวนชัว่ โมงที่ทางานล่วงเวลา
(2) สมาคมจะจ่ายเงินเพิ่มเป็ นค่าล่วงเวลา สาหรับการทางานล่วงเวลาในวันหยุดในอัตรา 2 เท่า
ของค่าจ้างตามจานวนชัว่ โมงที่ทางานล่วงเวลาในวันหยุด
(3) สมาคมจะจ่ายเงินค่าทางานในวันหยุดประจาสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ทางานในวันหยุด
ในอัตรา 1 เท่าของค่าจ้างในวันทางานปกติตามจานวนชัว่ โมงที่ทางานในวันหยุด
ข้อ 72. การไม่จ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าทางานในวันหยุด สมาคมจะไม่จ่ายค่า
ล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่เจ้าหน้าที่ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งได้รับมอบหมายให้มีอานาจ ทาการแทนสมาคมเกี่ยวกับการจ้าง
(2) เจ้าหน้าที่ที่ถูกกาหนดให้ทางานที่มีลกั ษณะหรื อสภาพที่ตอ้ งออกไปทางานนอกสถานที่
โดยลักษณะหรื อสภาพของงานไม่อาจกาหนดเวลาที่แน่นอนได้
ข้อ 73. การจ่ายค่าจ้างในวันหยุด
(1) สมาคมได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจาสัปดาห์ให้แก่เจ้าหน้าที่สมาคมเป็ นรายเดือน โดย
จ่ายรวมอยูใ่ นเงินเดือนแล้ว
(2) สมาคมได้จ่ายค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจาปี ให้แก่เจ้าหน้าที่
โดยจ่ายรวมอยูใ่ นเงินเดือนแล้ว
ข้ อ 74. การจ่ายค่าจ้างในวันลา สมาคมจะจ่ายค่าจ้างในวันลาให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ลาถูกต้องตามระเบียบของ
สมาคม ดังนี้
(1) วันลาป่ วย จะจ่ายตามจานวนวันที่ป่วยจริ ง แต่ไม่เกิน 30 วันทางานต่อปี
(2) วันทาหมัน จะจ่ายตามจานวนวันที่แพทย์แผนปั จจุบนั ชั้นหนึ่งลงความเห็น
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(3) วันลาคลอดบุตร จะจ่ายตามจานวนวันที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน
(4) วันลากิจ จะจ่ายตามจานวนวันที่สมาคมอนุ ญาตให้ลา แต่ไม่เกิน 15 วันต่อปี
(5) วันลาเพื่อฝึ กความพรั่งพร้อมทางทหาร ตามจานวนวันที่ลา แต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี
(6) วันลาเพื่อการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ตามจานวนวันที่สมาคมอนุญาต
(7) วันลาอุปสมบทและประกอบพิธีฮจั ย์ ตามจานวนวันที่อนุ ญาต แต่ไม่เกิน 90 วันต่อปี
สมาคมจ่ายค่าจ้างของวันลาในส่ วนที่เกินจานวนวันที่กาหนดในวรรคหนึ่งได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของอัตรา
ค่าจ้างต่อวัน แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินอีกหนึ่งเท่าของจานวนวันตามวรรคหนึ่ง สมาคมจะไม่จ่ายค่าจ้างให้เจ้าหน้าที่ใน
ส่ วนที่เกินกาหนดไว้ตามวรรคสอง
ข้อ 75. กฎ ระเบียบอื่น ๆ การใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบตั ิตามกฎหมายคุม้ ครอง
แรงงานและสวัสดิการสังคม หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริ หารราชการโดยอนุ โลม
ข้อ 76. ให้นายกสมาคมรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ธงชัย พุทธมอญ
(นายธงชัย พุทธมอญ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด 2
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บัญชีท้ายระเบียบ
ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ร้อยเอ็ด 2
ว่าด้ วยข้ อบังคับเกีย่ วกับการทางานของเจ้ าหน้ าทีส่ มาคม พ.ศ. 2560
1. บัญชีกาหนดอัตราเงินเดือนตามตาแหน่ ง
ลาดับที่
1
2

3

ตาแหน่ง
พนักงาน เช่น แม่บา้ น ยาม นักการ คนขับรถ
พนักงานบริ การ พนักงานส่ งเอกสาร
เจ้ าหน้ าที่
2.1 มีพ้นื ความรู ้ระดับ ปวช. หรื อเทียบเท่า
2.2 มีพ้นื ความรู ้ระดับอนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
2.3 มีพ้นื ความรู ้ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
หัวหน้ าสานักงาน

ขั้นเงินเดือน
ขั้นต่า 6,680 บาท ขั้นสู ง 23,700 บาท

ขั้นต่า
ขั้นต่า
ขั้นต่า
ขั้นต่า

9,470
13,640
15,750
18,920

บาท
บาท
บาท
บาท

ขั้นสู ง
ขั้นสู ง
ขั้นสู ง
ขั้นสู ง

24,920
38,770
54,500
73,190

บาท
บาท
บาท
บาท

2. บัญชีกาหนดเงื่อนไขและหลักประกันของเจ้ าหน้ าทีส่ มาคม
ตาแหน่ง
หัวหน้าสานักงาน
เจ้าหน้าที่
พนักงาน

บุคคลค้ าประกัน
1 คน
1 คน
1 คน

เงินสดไม่ต่ากว่า
60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน
60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน
60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน

มูลค่าหลักประกัน
37,000
31,000
13,000
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ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้ วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2560
-------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 26 (2) และ ข้อ 50 (2) แห่ งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 และระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. 2560 ข้อ 10 และข้อ 11
สมาคมจึ ง ออกระเบี ย บว่า ด้ว ยการเลื่ อ นขั้น เงิ นเดื อ น พ.ศ. 2560 โดยการอนุ ม ัติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินการ ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 16 มิถุนายน 2560 เป็ นต้นไป
ข้อ 2 ในระเบียบนี้
“ปี ” หมายความว่า ปี บัญชี
“ครึ่ งปี แรก” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
“ครึ่ งปี หลัง” หมายความว่า ระยะเวลาตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
“ครึ่ งปี ที่แล้วมา” หมายความว่า ระยะเวลาครึ่ งปี แรกหรื อครึ่ งปี หลังที่ผา่ นมา แล้วแต่กรณี
“ค่ากลาง” หมายความว่า ผลรวมของเงินเดือนต่าสุ ดกับเงินเดือนสู งสุ ด ที่เจ้าหน้าที่ได้รับตามบัญชี
ท้ายระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2 ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
ของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. 2560 หารด้วยสอง เพื่อให้ได้ตวั เลขที่จะนาไปใช้คิดฐานในการคานวณ
“ฐานในการคานวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะนาไปใช้ในการคิดคานวณ เพื่อเลื่ อนเงินเดื อนโดย
แบ่งออกเป็ น
(1) ฐานในการคานวณระดับล่าง ได้แก่ ผลรวมของเงิ นเดื อนที่ต่ าสุ ด ตามบัญชี ทา้ ยระเบียบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2 ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของเจ้าหน้าที่
สมาคม พ.ศ. 2560 กับค่ากลางหารด้วยสอง
(2) ฐานในการคานวณระดับ บน ได้แก่ ผลรวมของเงิ นเดื อนสู ง สุ ดตามบัญชี ท ้ายระเบี ย บ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2 ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของเจ้าหน้าที่
สมาคม พ.ศ. 2560 กับค่ากลางหารด้วยสอง
ข้อ 3 ให้นายกสมาคม เป็ นผูบ้ งั คับ บัญชา มี อานาจในการสั่ งเลื่ อนเงิ นเดื อน โดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 4 การเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ ท้ายระเบียบนี้ และ
ให้นาผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานเจ้าหน้าที่มาประกอบการพิจารณา โดยให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่กาหนดไว้
ในระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2 ว่าด้วยข้องบังคับเกี่ยวกับการทางาน
ของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. 2560
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การเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่แต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ไม่เกินอัตราร้อยละแปดของเงินเดือน
ณ สิ้ นเดื อนมกราคมปี นั้น และให้นายกสมาคมผูม้ ีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดื อน ประกาศอัตราร้ อยละ ของฐานในการ
คานวณ ที่ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการคานวณเพื่อนเลื่อนเงินเดือน
การคานวณจานวนเงิน สาหรับการเลื่อนเงินเดือน ถ้ามีเศษไม่ถึงสิ บบาทให้ปัดเป็ นสิ บบาท
ข้อ 5 การเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่ให้เลื่อนปี ละสองครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่หนึ่ง เป็ นการเลื่อนเงินเดือนสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ในครึ่ งปี แรก โดยให้เลื่อนใน
วันที่ 1 กรกฎาคม ของปี ที่ได้เลื่อน
(2) ครั้งที่สอง เป็ นการเลื่อนเงินเดือนสาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ในครึ่ งปี หลัง โดยให้เลื่อนใน
วันที่ 1 มกราคม ของปี ถัดไป
ข้อ 6 ให้สมาคมกาหนดค่ากลาง ฐานในการคานวณ และช่วงเงินเดือนตามระเบียบนี้
ข้อ 7 ผลการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่แต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้ผบู ้ งั คับบัญชาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเป็ น
ข้อมูลเฉพาะแต่ละบุคคล
การแจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนตามวรรคหนึ่ง ให้ประกอบด้วยอัตราร้อยละที่ได้รับการเลื่อน ฐานใน
การคานวณ จานวนเงินที่ได้รับการเลื่อน และเงินเดือนที่พึงได้รับ เมื่อได้รับการเลื่อนเงินเดือนนั้น
เจ้าหน้าที่ผใู ้ ดไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้ผนู ้ ้ นั ทราบด้วย
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้งต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(1) ในครึ่ งปี ที่แล้วมามีผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ไม่ต่ากว่าระดับพอใช้ หรื อร้อยละหกสิ บ
(2) ไม่ขาดงานโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(3) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องได้รับการบรรจุเข้ามาทางานมาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสี่ เดือน
(4) ในครึ่ งปี ที่แล้วมาต้องไม่ถูกสั่งพักงานเกินกว่าสองเดือน
(5) มีวนั ลา ดังต่อไปนี้
ก. ลากิ จ ลาป่ วย ในรอบครึ่ งปี เกินกว่าหกครั้ง หรื อรวมวันลาเกินกว่าสิ บห้าวัน กรณี วนั ลา
ในรอบปี เกิ นกว่า หกครั้ ง แต่นับ รวมวันลาไม่ เกิ นสิ บ ห้า วัน และมี ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านดี เด่ น ผูบ้ งั คับบัญชาอาจ
พิจารณาผ่อนผันให้เลื่อนเงินเดือนได้
ข. มาสายเกินกว่าหกครั้ง โดยไม่มีเหตุอนั ควร
ค. ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายขณะปฏิบตั ิงานในหน้าที่เกินกว่าสี่ สิบห้าวัน
ง. ลาป่ วยจาเป็ นเพื่อรักษาตัว โดยความเห็นชอบของแพทย์แผนปั จจุบนั เกินสิ บห้าวัน
จ. ลาคลอดบุตร เกินหกสิ บวัน และเลี้ยงดูบุตรเกินกว่าสามสิ บวัน
ฉ. ลาอุปสมบท หรื อลาไปประกอบพิธีฮจั ย์เกินกว่าหกสิ บวัน
ช. ลาเพื่อรับราชการทหารหรื อฝึ กอบรมความพรั่งพร้อมทางทหารเกินกว่าหกสิ บวัน
การนับจานวนวันลา สาหรับการลาป่ วยและการลากิจ ให้นบั เฉพาะวันทาการ
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(6) ในรอบครึ่ งปี แล้วมาต้องไม่ถูกลงโทษทางวินยั เว้นแต่โทษว่ากล่าวตักเตือน
ข้อ 9 ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ให้นาข้อมูลการลา พฤติกรรมการมาทางาน การรักษาวินยั การ
ปฏิบตั ิตนเหมาะสม มาประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 10 การเลื่อนเงินเดือน เจ้าหน้าที่ ตามระเบียบนี้ให้ใช้ตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2 ว่าด้วย “ข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของเจ้าหน้าที่สมาคม พ.ศ. 2560” หาก
ปรากฏว่าในอนาคตรายได้ของสมาคมฯ ไม่เพียงพอ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด
จากัด 2 โดยคณะกรรมการมีอานาจที่จะชะลอการเลื่อนเงินเดือนไว้ก่อนได้โดยสมาคมฯ จะบอกกล่าวล่วงหน้าให้
ทราบภายใน 60 วัน และเจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องใด ๆ ทั้งสิ้ น
ข้อ 11 ความใดที่ไม่ได้กาหนดไว้หรื อจาต้องตีความแห่ งระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการสมาคมฯ มีอานาจ
วินิจฉัยชี้ขาดในปั ญหาทั้งปวง คาวินิจฉัยหรื อมติของคณะกรรมการสมาคมฯ ให้ถือเป็ นที่สุด
ข้อ 12 ให้นายกสมาคม รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ธงชัย พุทธมอญ
(นายธงชัย พุทธมอญ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
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หลักเกณฑ์ และวิธีการเลื่อนเงินเดือนเจ้ าหน้ าที่
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
(แนบท้ ายระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ร้อยเอ็ด จากัด
ว่าด้ วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2560)
-------------หลัก เกณฑ์และวิธี ก ารเลื่ อนเงิ นเดื อนเจ้า หน้า ที่ สมาคมได้ก าหนดระเบี ย บว่า ด้วยการเลื่ อนเงิ นเดื อน
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560 มีรายละเอียดดังนี้
1. การเลื่อนเงินเดือน ให้เลื่อนปี ละ 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 เป็ นการเลื่อนเงินเดือน สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ในครึ่ งปี แรก
(1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน) โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 กรกฎาคม ของปี ที่ได้เลื่อน
- ครั้งที่ 2 เป็ นการเลื่อนเงินเดือน สาหรับการปฏิบตั ิหน้าที่ในครึ่ งปี หลัง
(1 กรกฎาคม ถึง 31 ธันวาคม) โดยให้เลื่อนในวันที่ 1 มกราคม ของปี ถัดไป
ให้นาผลการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่มาประกอบการพิจารณา โดยให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินที่
สมาคมกาหนด
2. “ค่ากลาง” หมายความว่า ผลรวมของเงินเดือนต่าสุ ดกับเงินเดือนสู งสุ ดหารด้วยสอง เพื่อให้ได้
ตัวเลขที่จะนาไปใช้คิดฐานในการคานวณ
3. “ฐานในการคานวณ” หมายความว่า ตัวเลขที่จะนาไปใช้ในการคิดคานวณ เพื่อเลื่ อนเงิ นเดือน
โดยแบ่งออกเป็ น
3.1 ฐานในการคานวณระดับล่าง ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนต่าสุ ด กับค่ากลางหารด้วยสอง
3.2 ฐานในการคานวณระดับบน ได้แก่ ผลรวมของเงินเดือนสู งสุ ด กับค่ากลางหารด้วยสอง
4. “ช่วงเงินเดือน” หมายความว่า ช่วงของเงินเดือนระหว่างเงินเดือนขั้นต่าถึงค่ากลาง หรื อระหว่าง
ค่ากลางถึงเงินเดือนขั้นสู งแล้วแต่กรณี
5. การเลื่ อนเงิ นเดื อนเจ้าหน้าที่แต่ละคนในแต่ละครั้ง ให้เลื่อนได้ไม่เกินอัตราร้ อยละแปดของฐาน
ในการคานวณ
การเลื่ อนเงิ นเดื อนเจ้า หน้าที่ จะใช้วิธี ก ารหารเฉลี่ ย เพื่ อให้เจ้าหน้าที่ ทุ กคนได้รับการเลื่ อน
เงินเดือนในอัตราร้อยละที่เท่ากันไม่ได้
การคานวณจานวนเงินสาหรับการเลื่อนเงินเดื อน ถ้ามีเศษ ไม่ถึงสิ บบาทให้ปัดขึ้นเป็ นสิ บบาท
เช่น จานวนเงิน 610.50 บาท ให้ปัดขึ้นเป็ น 620 บาท
6. ให้ แ จ้ ง ผลการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ท ราบ ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล เฉพาะของแต่ ล ะบุ ค คล
ประกอบด้วย อัตราร้ อยละที่ได้รั บการเลื่ อน ฐานในการคานวณ จานวนเงินที่ได้รับการเลื่ อน และเงิ นเดือนที่
ได้รับ สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้รับการเลื่อนเงินเดือน ให้แจ้งเหตุผลที่ไม่ได้เลื่อนเงินเดือนให้ผนู ้ ้ นั ทราบด้วย
7. เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งจะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในแต่ละครั้ง ต้องอยูใ่ นหลักเกณฑ์ตาม
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ข้อ 8(1)-(6) ของระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด2 ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน
พ.ศ. 2560 เจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายก่อนหรื อในวันที่ 1 มกราคม หรื อวันที่ 1 กรกฎาคม ต้องมีเวลาปฏิบตั ิหน้าที่
รอบครึ่ งปี ที่แล้วมาเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 4 เดือน ก่อนวันที่ถึงแก่ความตาย โดยผูม้ ีอานาจสั่งเลื่อนเงินเดือน สั่งเลือน
เงิ นเดื อนให้มี ผลในวันที่ ผูน้ ้ นั ถึ งแก่ ความตาย เพราะประโยชน์ใ นการคานวณบ าเหน็ จ เช่ น ในกรอบการเลื่ อน
เงิ นเดื อน วันที่ 1 มกราคม 2561 ได้ถึงแก่ความตายในวันที่ 31 ตุ ลาคม 2560 นับเวลาปฏิ บตั ิหน้าที่ ตั้งแต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ครบ 4 เดื อนพอดี กรณี น้ ี จะได้รับการเลื่อนเงิ นเดือนในวันที่ 31 ตุลาคม
2560 (วันที่ถึงแก่ความตาย)
8. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ผใู ้ ดถูกตั้งกรรมการสอบสวนในกรณี ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดวินยั อย่าง
ร้ายแรง หรื อถู กฟ้ องคดี อาญา ถ้ามีผลการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเลื่ อนเงิ นเดื อนก็ให้สั่ง
เลือนเงินเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผนู ้ ้ นั โดยไม่ตอ้ งรอการเลื่อนเงินเดือนต่อย่างใด
9. เจ้าหน้า ที่ ผูใ้ ดอยู่ในเกณฑ์ที่ จะได้เลื่ อนเงิ นเดื อน แต่ผูน้ ้ ันจะต้องพ้นจากหน้าที่ ไ ปเพราะเหตุ
เกษียณตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2 ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางานของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2560 ให้ผูบ้ งั คับบัญชา ผูม้ ี อานาจสั่งเลื่ อนเงิ นเดื อน สั่งเลื อนเงิ นเดื อนให้ผูน้ ้ นั เพื่อ
ประโยชน์ในการคานวณบาเหน็จ ในวันที่ 31 ธันวาคม ของปี ที่จะพ้นจากหน้าที่
10 ให้นบั อัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่ที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ 1 มิถุนายน หรื อวันที่ 1 ธันวาคม
เพื่อคานวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนไม่เกินร้อยละ 5
11. ฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือน สาหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละตาแหน่ง ตามระเบียบ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2 ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2560 ดังนี้
ตารางแสดงฐานในการคานวณและช่วงเงินเดือน สาหรับการเลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่
ตาแหน่ ง
พนักงาน
ระดับ ปวช. หรื อเทียบเท่า
เจ้าหน้าที่ ระดับ อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า
ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ระดับ
หัวหน้า
สานักงาน

ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า

ช่ วงเงินเดือน
15,210 – 23,700
6,680 – 15,200
17,200 – 24,920
9,470 – 17,190
19,930 – 38,770
13,640 – 19,920
35,140 – 54,500
15,750 – 35,130
46,070 – 73,190
148,920 – 46,060

ฐานในการคานวณ
ระดับ
อัตรา
บน
19,450
ล่าง
10,935
บน
21,060
ล่าง
13,340
บน
32,490
ล่าง
19,930
บน
44,820
ล่าง
25,440
บน
59,630
ล่าง
32,490
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อัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับผลการประเมิน
ระดับ
ดีเด่น
ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุ ง

ช่ วงคะแนน
90 – 100
80-89
70 – 79
60 – 69
น้อยกว่า 60

เลื่อนเงินเดือน (%)
4.5-5.0
3.5-4.4
2.5 – 3.4
1.5 – 2.4
ไม่ได้เลื่อน

ตัวอย่าง นายขาว ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ เงินเดือน 15,750 บาท ใช้ฐานในการคานวณ เท่ากับ 25,440ได้รับการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือน ร้อยละ 4 ให้นาฐานในการคานวณคูณด้วยร้อยละ 4
{
}
จะได้จานวนเงินที่ได้เลื่อนเท่ากับ 1,017.60 ให้ปัดขึ้นเป็ น 1,020 แล้วนาไปบวกกับเงินเดือน 15,750
ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 นายขาว จะได้รับเงินเดือน จานวนเงิน 16,770 บาท
ตัวอย่าง การคานวณหาค่าต่างๆ ตามระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2560 กาหนดไว้ดงั นี้
1. การคานวณค่ากลาง MP (Mid Point)
เงินเดือนขั้นต่า เงินเดือนขั้นสู ง

=
2. การคานวณค่ากลางบน

เงินเดือนขั้นสู ง ค่ากลาง

=
3. การคานวณค่ากลางล่าง
เงินเดือนขั้นต่า ค่ากลาง

= 35,125 ปัดเป็ น 35,130
= 44,815 ปัดเป็ น 44,820

=
= 25,440
4. การคานวณหาค่า ช่วงเงินเดือน
4.1 ฐานเงิ นเดื อนช่ วงบน เท่ากับเงินเดือนขั้นสู งลบค่ากลางบน เท่ากับเท่าไร นาไปลบออกจากค่า
กลางบน เป็ นค่าต่าของช่วงบน เช่น เงินเดือนขั้นสู งเท่ากับ (54,500–44,820=9,680) นาไปลบออกจากค่ากลางบน
เท่ากับ (44,280-9,680=35,140) เพราะฉะนั้นฐานเงินเดือนช่วงบนเท่ากับ (35,140-54,500)
4.2 ฐานเงินเดือนช่วงล่าง เท่ากับค่ากลางบน ลบด้วยผลลัพธ์ของเงินเดือนขั้นสู งลบด้วยค่ากลางบน
เช่น ค่ากลางบนเท่ากับ (44,820-9,680=35,140) เพราฉะนั้น ฐานเงินเดือนช่วงล่างเท่ากับ (15,750-35,130)
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ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการ พ.ศ.2563
_____________________________________________________________________
อาศัยอานาจตามข้อ 50 (2) แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ 2562 กาหนดอานาจคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกระเบียบของสมาคม และมาตรา
22 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 กาหนดกระบวนการเลือกตั้งกรรมการเป็ นอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อให้การดาเนินการเป็ นไปตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2 ข้อ 42, ข้อ 43 ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อ วันที่
26 ตุลาคม 2563 จึงเห็นชอบให้ออกระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2 ว่า
ด้วยการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2563 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2 ว่าด้วย
การเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ร้อยเอ็ด จากัด 2
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด
จากัด 2
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ร้อยเอ็ด จากัด 2
“คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนิ นการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ข้อ 3 ให้คณะกรรมการประกอบด้วย กรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 7 คน และไม่เกิน 15 คน โดยมีตาแหน่ง
นายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการอื่น ๆ และมีคุ ณสมบัติตามข้อ 42
แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิ บห้าปี บริ บูรณ์
(3) มีวฒ
ุ ิไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปี ที่สี่
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(4) มีอาชีพเป็ นหลักแหล่งและมีฐานะมัน่ คง
(5) เป็ นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ นั
(6) ไม่เป็ นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อื่น
(7)ไม่เป็ นผูม้ ีความประพฤติเสื่ อมเสี ยหรื อบกพร่ องในศีลธรรมอันดี
(8) ไม่เป็ นภิกษุสามเณร นักพรต หรื อนักบวช ในศาสนาใด
(9) ไม่เคยถูกนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจาท้องที่สั่งให้พน้ จากกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์
(10) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ถอดถอนให้ออกจากจากตาแหน่ง
กรรมการเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อไม่เคยต้องโทษตามกฎหมายว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
(11) ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดได้
กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(12)ไม่เป็ นคนไร้ความสามารถหรื อเสมือนไร้ความสามารถ
(13) ไม่เป็ นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรื อบุคคลล้มละลาย
(14) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้ออกจากส่ วนราชการ หน่วยงานรัฐ หรื อรัฐวิสาหกิจ
หรื อไม่เคยถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
ข้อ 4 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนิ นการ ให้ดาเนิ นการ ดังนี้
(1) ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ เสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะได้รับเลือกตั้งเป็ นคณะ จนครบตาม
จานวนที่กาหนดโดยมีสมาชิกอื่นในที่ประชุมรับรองไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
(2) หากไม่มีสมาชิกผูใ้ ดเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรได้รับเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการเพิ่มเติมอีก ก็ให้
ถือเป็ นมติที่ประชุมใหญ่รับรองคณะกรรมการคณะนี้
(3) ในกรณี ที่มีสมาชิกเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรจะได้รับการเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการหลายคณะ
ให้ประธานในที่ประชุมขอให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิกในที่ประชุมใหญ่เป็ นคณะกรรมการเลือกตั้ง
จานวน 5 คน เป็ นผูด้ าเนินการเลือกตั้ง
(4) ในกรณี การเสนอชื่อสมาชิกที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการไม่ครบตามจานวน
คณะกรรมการ ให้สมาชิกผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเสนอชื่ อให้กรรมการที่ดารงตาแหน่งสองวาระติดต่อกันเป็ นกรรมการ
สมาคมอีกก็ได้โดยใช้มติที่ประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามให้ความเห็นชอบ
(5) ให้คณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง เลือกประธาน รองประธานและเลขานุการ ดาเนินการ
เลือกตั้ง ด้วยวิธีการลงคะแนนลับ หากมีคะแนนเท่ากันให้ใช้วธิ ี การจับฉลาก
(6) การเลือกหมายเลขคณะให้ใช้วธิ ี การจับฉลากหนึ่งคณะต่อหนึ่งหมายเลขโดยผูแ้ ทนคณะเป็ นผู ้
จับฉลาก
(7) ผูม้ ีสิทธิ์ เลือกตั้ง จะต้องมาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 10.00 น.
และใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่ เวลา 11.00 น. ถึง เวลา 13.00 น.
(8) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเลือกตั้ง เลือกตั้งเสร็ จให้ประธานในที่ประชุมประกาศผลการ
เลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อรับรอง
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(9) เมื่อที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้คณะกรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง
เลือกตั้งกันเอง เพื่อดารงตาแหน่งนายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และกรรมการ
อื่น ๆ จนครบตามที่กาหนดในข้อบังคับ
ข้อ 5 กรณี ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุไม่ใช่ออกตามวาระและคณะกรรมการที่เหลือยังครบจานวน
ขั้นต่าตามข้อบังคับคณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกคนใดคนหนึ่งเข้าดารงตาแหน่งแทนหรื อไม่
ก็ได้และหากมีการเลือกตั้งก็ให้กรรมการที่ได้รับเลือกนั้นอยูใ่ นตาแหน่งตามวาระของผูท้ ี่ตนแทน
ข้อ 6 ให้นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด รักษาการให้เป็ นไปตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ 2563
มงคล ชิดชอบ
(นายมงคล ชิดชอบ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
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ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้วยการอนุมตั ิและรับรองสมาชิก การรับรู ้จานวนสมาชิกเพื่อการคานวณเงินสงเคราะห์ศพ สิ ทธิของสมาชิกใน
การยืน่ อุทธรณ์และขอความเป็ นธรรมกรณี ถูกคัดชื่อออก และการรับรู ้สมาชิกเสี ยชีวติ พ.ศ.2563
.....................................................................
โดยที่เป็ นการสมควรให้มี ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้วยการอนุมตั ิและรับรองสมาชิก การรับรู ้จานวนสมาชิกเพื่อการคานวณเงินสงเคราะห์ศพ สิ ทธิ ของสมาชิก
ในการยืน่ อุทธรณ์และขอความเป็ นธรรมกรณี ถูกคัดชื่อออก และการรับรู ้สมาชิกเสี ยชีวิต พ.ศ. 2563 เพื่อให้การ
ปฏิบตั ิตามข้อบังคับของสมาคมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีความชัดเจนและเกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารกิจการ
ของสมาคม
อาศัยอานาจตามความในข้อ 50 (2) แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 โดยการอนุมตั ิของที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
ในคราวประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 เดือน ตุลาคม 2563 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
ว่าด้วยการอนุมตั ิและรับรองสมาชิก การรับรู ้จานวนสมาชิกเพื่อการคานวณเงินสงเคราะห์ศพ สิ ทธิของสมาชิก
ในการยืน่ อุทธรณ์และขอความเป็ นธรรมกรณี ถูกคัดชื่อออก และการรับรู ้สมาชิกเสี ยชีวิต พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ถดั จากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2
“นายกสมาคม” หมายความว่า นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด
จากัด 2
“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการดาเนินการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ร้อยเอ็ด จากัด 2
ข้อ 4 การอนุมตั ิและรับรองสมาชิกทุกกรณี (สมัครใหม่หรื อขอคืนสภาพสมาชิกกรณี อุทธรณ์หรื อขอ
ความเป็ นธรรมโดยการสมัครใหม่) ให้รวบรวมรายชื่ อโดยเร็ วและนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเพื่อ
พิจารณา โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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(1) สมาคมจะอนุมตั ิการเป็ นสมาชิกและนับจานวนสมาชิก เฉพาะผูข้ อคืนสภาพสมาชิกกรณี
อุทธรณ์หรื อขอความเป็ นธรรม ที่ชาระเงินสงเคราะห์ศพค้างจ่ายและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า และค่าบารุ งรายปี
(2) สมาคมจะอนุมตั ิเป็ นหลักการไว้ก่อน โดยไม่นบั จานวนสมาชิก สาหรับผูข้ อคืนสภาพ
สมาชิกกรณี อุทธรณ์หรื อขอความเป็ นธรรม แต่สมาคมจะรับและนับเป็ นจานวนสมาชิก เมื่อสมาคมได้รับเงินค่า
สงเคราะห์ศพค้างจ่ายและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า พร้อมค่าบารุ งรายปี
ข้อ 5 การรับรู ้จานวนสมาชิกเพื่อการคานวณเงินสงเคราะห์ศพในรอบเดือน กาหนดเงื่อนไขการนับ
จานวนสมาชิกเพื่อคานวณเงินสงเคราะห์ จะถือจานวนสมาชิกเฉพาะที่มีสภาพการเป็ นสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ ใน
เดือนนั้น ๆ
ข้อ 6 สมาชิกภาพย่อมสิ้ นสุ ดลงในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก เป็ นหนังสื อตามแบบที่สมาคมกาหนด และให้มีผลตั้งแต่ วันที่ยนื่ ใบลาออก
(3) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
(4) ถูกคัดชื่อออกเนื่องจากขาดส่ งเงินสงเคราะห์ ติดต่อกัน 3 เดือน โดยสมาคมแจ้งเป็ นหนังสื อให้
ไปชาระเงินสงเคราะห์ ตามข้อ 17, ข้อ 20 แล้ว ภายใน 30 วัน ไม่นาเงินมาชาระและคณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติ
ให้พน้ จากสมาชิกภาพ
(5) ไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่ง ระเบียบ หรื อข้อบังคับของสมาคม และคณะกรรมการมีมติให้ออก
(6) สมาชิกสมทบของสมาชิกสามัญ ตามข้อบังคับสมาคม ข้อ 8 จะสิ้ นสมาชิกภาพลง เมื่อสมาชิก
ตามข้อบังคับสมาคม ข้อ 14 (2) (3) (4) ขาดสมาชิกภาพ เว้นแต่สมาชิกขาดสมาชิกภาพด้วยเหตุถึงแก่ความตาย
การสิ้ นสุ ดแห่งสมาชิกภาพตามข้อนี้ สมาชิกไม่มีสิทธิ เรี ยกเงินค่าสมัคร เงินค่าบารุ ง และเงินสงเคราะห์ ที่
ได้ชาระตามข้อบังคับนี้คืนจากสมาคม ไม่วา่ กรณี ใด ๆ เว้นแต่เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่ยงั ไม่ได้ตกอยูใ่ น
ความผูกพันที่จะต้องจ่ายเป็ นเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่ความตาย
ข้อ 7 การอุทธรณ์และขอความเป็ นธรรม เพื่อขอคืนสภาพสมาชิก สมาชิกจะใช้สิทธิ์ ยนื่ อุทธรณ์ เพื่อคืน
สมาชิกภาพ กรณี ถูกคัดชื่อออกด้วยเหตุไม่ส่งเงินสงเคราะห์ตามกาหนดเวลา โดยปฏิบตั ิดงั นี้
(1) ยืน่ เรื่ องอุทธรณ์ ตามที่ขอ้ บังคับสมาคม ข้อ 15 วรรคสอง กาหนดภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับหนังสื อแจ้งจากสมาคม ไม่ตอ้ งมีใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการพิจารณา และไม่กาหนดอายุของผูข้ อ
อุทธรณ์ พร้อมชาระเงินสงเคราะห์คา้ งจ่าย
(2) กรณี สมาชิกที่ไม่มายืน่ อุทธรณ์ภายใน 30 วัน ตามข้อบังคับ ข้อ15 นั้นให้ยนื่ เรื่ องขอความ
เป็ นธรรมโดยจะต้องเขียนใบสมัครและมีใบรับรองแพทย์ เพื่อประกอบการพิจารณา และจะต้องยืน่ คาขอภายใน
120 วัน นับแต่วนั ที่สมาคมให้พน้ สมาชิกภาพ และไม่กาหนดอายุ ของผูข้ อความเป็ นธรรม
(3) สมาชิกที่ยนื่ อุทธรณ์และขอความเป็ นธรรม จะมีสมาชิกภาพสมบูรณ์ต่อเมื่อคณะกรรมการ
ดาเนินการ มีมติรับอุทธรณ์และขอความเป็ นธรรม และสมาคมได้รับเงินสงเคราะห์ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 8 ในกรณี ที่มีปัญหาหรื อข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการดาเนิ นการเป็ นผู ้
วินิจฉัยชี้ขาด และให้ถือเป็ นที่สุด
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ข้อ 9 การดาเนิ นการใด ๆ ด้วยมติของคณะกรรมการดาเนิ นการที่ผา่ นมา เกี่ยวกับการอนุมตั ิและรับรอง
สมาชิก การรับรู ้จานวนสมาชิกเพื่อการคานวณเงินสงเคราะห์ศพ สิ ทธิของสมาชิกในการยืน่ อุทธรณ์ และขอความ
เป็ นธรรม กรณี ถูกคัดชื่อออก และการรับรู ้สมาชิกเสี ยชีวติ ที่ผา่ นมาถือว่าดาเนินการโดยชอบแล้ว
ข้อ 10 ให้นายกสมาคม รักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ และไม่ให้มีผลบังคับย้อนหลัง
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

มงคล ชิดชอบ
(นายมงคล ชิดชอบ)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ร้อยเอ็ด จากัด 2

