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ระเบียบ 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจักรจังหวดันครพนม 

ว่าด้วยเจ้าหน้าที�ของสมาคม  พ.ส.น. พ.ศ.2534 

ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม  ครั+งที�  1  เมื�อวนัที�  25  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2538 

ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม  ครั+งที�  2  เมื�อวนัที�  25  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2539 

ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม  ครั+งที�  3  เมื�อวนัที�  23  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2545 

  ฉบับแก้ไขเพิ�มเติม ครั+งที� 4  เมื�อวนัที�  23   กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2552   

.................................................................................................................... 
 โดยที�ทางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัรจงัหวดันครพนมมีความ
จาํเป็นตอ้งจดัจา้งบุคคลเขา้ทาํงานเป็นเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ฉะนั(นอาศยัอาํนาจตามความขอ้บงัคบัขอ้  
31  (3)  ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัรจงัหวดันครพนม  และตามมติที�
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2533  เมื�อวนัที�  28  กุมภาพนัธ์  2534  ฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติมครั( งที�  1    
เมื�อวนัที�  25  กุมภาพนัธ์  2538  (ขอ้  5,  9)  และฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติมครั( งที�  2  เมื�อวนัที�  25  
กุมภาพนัธ์  2539  (ขอ้  5)  และฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติมครั( งที�  3  เมื�อวนัที�  23  กุมภาพนัธ์  2545 (ขอ้ 16 
(4)  ขอ้  19)  และแกไ้ขเพิ�มเติมครั( งที� 4 (ขอ้5,ขอ้ 9 )คณะกรรมการดาํเนินการของสมาคม  จึง
กาํหนดระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ไวด้งันี(  
 ข้อ  1  ในระเบียบนี(  

“ สมาคม  พ.ส.น.”  หมายถึง  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัร              
 จงัหวดันครพนม 
“ คณะกรรมการดําเนินงาน ”  หมายถึง  คณะกรรมการดาํเนินการของสมาคม              
พ.ส.น.  ที�มาจากการเลือกตั(งจากที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
“ ประธานกรรมการ ”  หมายถึง  ประธานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมา  
ธรรมจกัรจงัหวดันครพนม 
“ เจ้าหน้าที�  พ.ส.น. ”  หมายถึง  บุคคลที�สมาคมจา้งใหท้าํงานของสมาคมโดย 
ไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจา้งตามอตัราที�กาํหนดไวใ้น  ขอ้  5 
“ เงินเดือนและค่าจ้าง ”  หมายถึง  สินจา้งที�สมาคมจา้งเป็นรายเดือนให้แก่  
เจา้หนา้ที�  พ.ส.น. 

ข้อ  2  ใหส้มาคมจา้งเจา้หนา้ที�ตามจาํนวนที�จาํเป็นแก่การปฏิบติังานประจาํของสมาคม 
ข้อ  3  ตาํแหน่งเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  มีดงันี(   เจา้หนา้ที�  พ.ส.น. 
ข้อ  4  ใหค้ณะกรรมการสมาคมดาํเนินการคดัเลือกและแต่งตั(งหรือเปลี�ยนตาํแหน่งโดยพิจารณาผูมี้
คุณวฒิุ  ความสามารถ  การริเริ�ม  การจดัเจน  ความรับผดิชอบ  สมรรถภาพในการปฏิบติังานและ
ความเหมาะสมตาํแหน่งโดยอาศยัหลกัเกณฑต์ามขอ้  8   
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ข้อ  5  ใหท้าํอตัราเงินเดือนและค่าจา้งเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ดงันี(  
 

ขั(น 
                                                                                   

                                                                                        อตัราเงินเดือน 

1                                                                                 6,360.00  

1.5                                                                                 6,530.00  

2                                                                                 6,700.00  

2.5                                                                                 6,870.00  

3                                                                                 7,040.00  

3.5                                                                                 7,210.00  

4                                                                                 7,380.00  

4.5                                                                                 7,580.00  

5                                                                                 7,780.00  

5.5                                                                                 7,980.00  

6                                                                                 8,190.00  

6.5                                                                                 8,410.00  

7                                                                                 8,610.00  

7.5                                                                                 8,820.00  

8                                                                                 9,040.00  

8.5                                                                                 9,300.00  

9                                                                                 9,560.00  

9.5                                                                                 9,820.00  

10                                                                               10,080.00  

10.5                                                                               10,340.00  

11                                                                               10,600.00  

11.5                                                                               10,860.00  

12                                                                               11,120.00  

12.5                                                                               11,380.00  

13                                                                               11,680.00  

13.5                                                                               11,900.00  

14                                                                               12,160.00  

14.5                                                                               12,420.00  

15                                                                               12,680.00  

15.5                                                                               12,940.00  
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16                                                                               13,200.00  

16.5                                                                               13,460.00  

17                                                                               13,730.00  

17.5                                                                               14,000.00  

18                                                                               14,280.00  

18.5                                                                               14,560.00  

19                                                                               14,840.00  

19.5                                                                               15,130.00  

20                                                                               15,420.00  

20.5                                                                               15,720.00  

21                                                                               16,020.00  

21.5                                                                               16,330.00  

22                                                                               16,640.00  

22.5                                                                               16,950.00  

23                                                                               17,260.00  

23.5                                                                               17,570.00  

24                                                                               17,880.00  

24.5                                                                               18,190.00  

25                                                                               18,500.00  

25.5                                                                               18,810.00  

26                                                                               19,120.00  

26.5                                                                               19,430.00  

27                                                                               19,740.00  

27.5                                                                               20,150.00  

28                                                                               20,540.00  

28.5                                                                               21,320.00  

29                                                                               22,390.00  

29.5                                                                               22,830.00  

30                                                                               23,260.00  

30.5                                                                               23,710.00  

31                                                                               24,170.00  

31.5                                                                               24,640.00  

32                                                                               25,110.00  

32.5                                                                               25,580.00  
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33                                                                               26,050.00  

33.5                                                                               26,520.00  

34                                                                               26,990.00  

34.5                                                                               27,460.00  

35                                                                               27,930.00  

35.5                                                                               28,400.00  

36                                                                               28,870.00  

36.5                                                                               29,340.00  

37                                                                               29,810.00  

 

ข้อ  6  เมื�อสมควรมีความจาํเป็นตอ้งจา้งเจา้หนา้ที�ของ  พ.ส.น.  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ
พิจารณาเรื�องหลกัเกณฑก์ารรับสมคัรการคดัเลือก  หรือการสอบแข่งขนัโดยกาํหนดเป็นคราวไปแต่
ตอ้งเป็นมติของคณะกรรมการทั(งชุด  และผูจ้ะไดรั้บการบรรจุแต่งตั(งเป็นเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ของ
สมาคมจะตอ้งมีคุณสมบติัและถูกตอ้งตามหลกัเกณฑต์ามขอ้  7  ขอ้  8   
ข้อ  7  ผูที้�ไดรั้บการบรรจุแต่งตั(งเป็นเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ตอ้งมีคุณสมบติัดงัต่อไปนี(  

(1) เพศ  ใหม้ติคณะกรรมการเป็นผูก้าํหนด 
(2) มีสัญชาติไทย  และมีศรัทธาในอุดมการณ์ของสมาคม  พ.ส.น. 
(3) อายไุม่ตํ�ากวา่  25  ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน  35  ปีบริบูรณ์ 
(4) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพ  ไร้ความสามารถ  จิตฟั�นเฟือน  ไม่สมประกอบทั(งไม่เป็น

โรคเรื(อน  วณัโรคระยะร้ายแรง  โรคเทา้ชา้งในระยะที�ปรากฎอาการเป็นที�รังเกียจของ
สังคม  โรคยาเสพติดใหโ้ทษ  โรคพิษสุราเรื( อรัง  หรือโรคอยา่งอื�นตามที�
คณะกรรมการกาํหนด 

(5) ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(6) ไม่เป็นผูมี้หนี( สินลน้พน้ตวั 
(7) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษถึงตอ้งออกจากงานหรือออกจากราชการหรือองคก์ารของ

รัฐบาลหรือสถาบนัอื�น 
(8) ไม่เคยเป็นผูรั้บโทษจาํคุก  โดยพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุกเวน้แต่ความผิดลหุโทษ  

ความผดิอนักระทาํโดยประมาท 
ข้อ  8  การจา้งและการแต่งตั(งเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งมีคาํสั�งแต่งตั(ง
ปรากฏหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยมติของกรรมการทั(งชุด  และตอ้งทาํหนงัสือสัญญาจา้งไว้
เป็นหลกัฐานตามแบบที�สมาคม  พ.ส.น.  กาํหนดและใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกหลกัประกนั
อยา่งใดอยา่งหนึ�งหรือหลายอยา่งดงัปรากฏขา้งล่างนี(   เพื�อประกนัความเสียหายอนัอาจเกิดขึ(นกบั
สมาคมเนื�องจากหรืองดเวน้การกระทาํซึ� งเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ตอ้งรับผดิชอบ 
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(1) มีบุคคลซึ�งคณะกรรมการดาํเนินการเห็นสมควรอยา่งนอ้ย  2  คน  เป็นผูค้ ํ(าประกนั
อยา่งไม่จาํกดั 

(2) มีหลกัทรัพยข์องรัฐบาลไทยหรือหลกัทรัพยอื์�น  ซึ� งคณะกรรมการเห็นสมควรจาํนาํ         
ต่อสมาคม 

(3) มือสังหาริมทรัพยอ์นัปลอดจากภาระจาํนอง  จาํนองเป็นประกนัใหค้ณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนดจาํนวนรวมแห่งมูลค่าทรัพยสิ์นที�ใชเ้ป็นหลกัประกนัตามที�
เห็นสมควรแก่ลกัษณะและประมาณงานในความรับผดิชอบของเจา้หนา้ที�แต่ละคน  
เพื�อใหคุ้ม้กบัความเสียหายที�เกิดขึ(น 

ข้อ  9  การจา้งและการแต่งตั(ง  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ตามขอ้  8  ใหไ้ดรั้บเงินเดือนขั(นตน้ตามอตัรา
ดงันี(   เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ใหจ้า้งในขั(นเริ�มตน้ในอตัราไม่เกิน  6,360  บาท 
ข้อ  10  ถา้ตาํแหน่งเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  วา่งลงและยงัไม่ไดแ้ต่งตั(งใหผู้ใ้ดดาํรงตาํแหน่งนั(นหรือผู ้
ดาํรงตาํแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดเ้ป็นครั( งคราว  นายกสมาคมมีอาํนาจสั�งใหเ้จา้หนา้ที�  พ.
ส.น.  ที�เห็นสมควรรักษาการในตาํแหน่งหรือรักษาการชั�วคราวไดแ้ต่ตอ้งผา่นการเห็นชอบของ
คณะกรรมการดาํเนินการ 
ข้อ  11 การเลื�อนเงินเดือนและค่าจา้งของเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ใหพ้ิจารณาถือความสามารถการริเริ�ม  
ความอุตสาหะ  ความรับผดิชอบคุณภาพและปริมาณในหนา้ที�ตลอดจนความประพฤติและสมควร
ในการปฏิบติังาน  ทั(งนี(ตอ้งไม่เกินอตัราที�กาํหนดไวใ้นขอ้  5 
ข้อ  12  คณะกรรมการมีอาํนาจเลื�อนเงินเดือน  และค่าจา้งของเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ปีหนึ�ง ๆ ไดไ้ม่
เกิน  2  ขั(น 
ข้อ  13  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ซึ� งมีเวลาทาํงานใหส้มาคม  พ.ส.น.  ไม่ครบรอบปีทางบญัชีหรือมี
ขอ้บกพร่องในรอบปีทางบญัชีที�จา้งดงัต่อไปนี(  
 ไม่ใหไ้ดรั้บการพิจารณาเลื�อนเงินเดือนหรือค่าจา้ง 

(1) มีวนัลาเกิน  30  วนั  เวน้แต่ 
- ลาป่วยซึ� งตอ้งใชเ้วลารักษาพยาบาลเป็นเวลานานติดต่อกนัคราวเดียวหรือ

หลายคราวไม่เกิน  60  วนั 
- ลาอุปสมบทไม่เกิน  120  วนั 
- ลาคลอดบุตรไม่เกิน  45  วนั 
- ลาป่วยเนื�องจากอุบติัเหตุจากการปฏิบติังานของสมาคม  พ.ส.น. 

(2) ถูกลงโทษทางวนิยั  เวน้โทษภาคทณัฑ ์
ข้อ  14  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ตอ้งรักษาระเบียบวินยัโดยเคร่งครัดทั(งนี(ตามระเบียบวา่ดว้ยวนิยัการ
สอบสวน  การลงโทษ  สาํหรับเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  และตอ้งปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัในสัญญาจา้งโดย
เคร่งครัด 
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ข้อ  15  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ตอ้งลงเวลาทาํงานในสมุดลงเวลาของสาํนกังานเป็นประจาํทุกวนัเปิดทาํ
การ  เวลาทาํงานของสมาคม  พ.ส.น.  ตั(งแต่เวลา  08.30  น.  และเลิกทาํงานเวลา  16.30  น. 
 อนึ�ง  ในระหวา่งเวลาทาํงานของสมาคม  พ.ส.น.  เจา้หนา้ที�คนใดจะออกไปปฏิบติังาน
นอกที�ทาํงานของสมาคมใหล้งบนัทึกไวที้�สมุดซึ� งสาํนกังานทาํไว ้ และตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก            
นายกสมาคม  พ.ส.น. 
ข้อ  16  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  พน้จากตาํแหน่งเมื�อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบติั  ตามขอ้  7 
(4) อายคุรบ  60  ปีบริบูรณ์ 
(5) เลิกจา้ง 
(6) ถูกลงโทษใหอ้อก  หรือไล่ออก 

ข้อ  17  เจา้หนา้ที�หรือลูกจา้งผูใ้ดประสงคจ์ะลาออกจากงานก็ยอ่มทาํได ้ โดยยื�นหนงัสือขอลาออก
ต่อนายกสมาคม  พ.ส.น.  โดยตรง  จนถึงคณะกรรมการเมื�อคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา
อนุญาตแลว้จึงถือวา่ออกจากงานได ้
ข้อ  18  เจา้หนา้ที�หรือลูกจา้ง  พ.ส.น.  ซึ� งขาดคุณสมบติัตามขอ้  7  เป็นอนัออกจากงานตั(งแต่วนัที�
นายกสมาคมสั�งใหพ้น้จากตาํแหน่ง 
ข้อ  19 เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  คนใดที�มีอายคุรบ  60  ปีบริบูรณ์ใหเ้ป็นออกจากงานเมื�อสิ(นปีทางบญัชี
หรือเมื�อเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  คนใดที�ปฏิบติังานครบ  10  ปี  ขึ(นไปมีเหตุที�ตอ้งลาออกหรือเลิกจา้งให้
ไดรั้บเงินตอบแทนไม่เกิน  3  เท่าของเงินเดือนเดือนสุดทา้ยที�ปฏิบติังาน 
ข้อ  20  คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจเลิกจา้งเจา้หนา้ที�ในกรณี  ดงัต่อไปนี(  

(1) เมื�อสมาคมยบุตาํแหน่งนั(น 
(2) เมื�อมีเหตุอนัสมควรซึ�งคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่  ผูน้ั(นหยอ่นสมรรถภาพหรือมี

ความบกพร่องในการปฏิบติังานอยูเ่นือง ๆ  หรือไม่อาจไวว้างใจในผูน้ั(นปฏิบติัหนา้ที�
ต่อไปได ้

(3) เมื�อมีมลทินมวัหมองในกรณีมีความผดิร้ายแรง  หรือในกรณีความผิดลหุโทษหรือ
ความผดิอนัโดยประมาท 

ข้อ  21  การลงโทษเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยวนิยัสอบสวนและการลงโทษ
สาํหรับเจา้หนา้ที�  พ.ส.น. 
ข้อ  22  ผูที้�สามารถไดจ้า้งไวก่้อนใชร้ะเบียบนี(   ใหถื้อวา่เป็นเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  มีหนา้ที�  และสิทธิ
ตามระเบียบนี( ทุกประการผูที้�สมาคมจา้งไวก่้อนใชร้ะเบียบนี(และไดรั้บเงินเดือนตํ�ากวา่ตาํแหน่งให้
ปรับใหไ้ดรั้บตามตาํแหน่งที�ดาํรงอยู ่
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  ทั(งนี(  ตั(งแต่วนัที�  23  เดือนกุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2552 
  ประกาศ  ณ  วนัที�  23   เดือนกุมภาพนัธ์   พ.ศ.  2552 
 
 
     (ลงชื�อ)       จารึก    เนวะมาตย ์
      (นายจารึก   เนวะมาตย 
                                   นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัรจงัหวดันครพนม 
 
 
 
 
 


