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ระเบียบ 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจักรจังหวดันครพนม 

ว่าด้วยวนัิยการสอบสวนและการลงโทษเจ้าหน้าที� 

พ.ศ.  2534 

........................................................................................... 
 อาศยัอาํนาจตามความในขอ้บงัคบัของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัร
จงัหวดันครพนม  มติที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2533  เมื�อวนัที�  28  กุมภาพนัธ์  2534  
คณะกรรมการดาํเนินงานของสมาคมกาํหนดระเบียบ  วา่ดว้ยวนิยัสอบสวนและการลงโทษสาํหรับ
เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ดงัต่อไปนี5  
 ข้อ  1  ในระเบียบนี5  
  “ สมาคม  พ.ส.น. ”  หมายถึง  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัร 
                           จงัหวดันครพนม 
  “ คณะกรรมการดําเนินการ ”  หมายถึง  คณะกรรมการการดาํเนินการของสมาคม 
                           ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัรจงัหวดันครพนม 
  “ เจ้าหน้าที�  พ.ส.น. ”  หมายถึง  เจา้หนา้ที�ผูที้�สมาคมจา้งปฏิบติังานประจาํของ 

สมาคมตามระเบียบวา่ดว้ยการเจา้หนา้ที�  พ.ส.น. 
 ข้อ  2  เจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ตอ้งรักษาวนิยัโดยเคร่งครัดอยูเ่สมอผูใ้ดฝ่าฝืนใหถื้อวา่ผูน้ั5น
กระทาํผดิวนิยัจะตอ้งไดรั้บโทษตามที�กาํหนดไวใ้นระเบียบนี5  
 ข้อ  3  วนิยัซึ� งเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ตอ้งรักษามีดงันี5  

1) ตอ้งสนบัสนุนการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ  ดว้ยความบริสุทธิB ใจ 
2) ตอ้งรักษาความลบัของสมาคม  และตอ้งไม่เป็นปฏิปักษต่์อขบวนการสมาคม 
3) ตอ้งใหค้าํตอ้นรับ  คาํชี5แจง  ความสะดวก  ความเป็นธรรมและความ

สงเคราะห์แก่ผูม้าติดต่อในกิจการของสมาคม  พ.ส.น.  โดยมิชกัชา้  ทั5งตอ้ง
สุภาพเรียบร้อยต่อสมาชิกของสมาคม  พ.ส.น.  และประชาชนทั�วไปหา้มมิให้
ดูหมิ�นเหยดีหยามบุคคลใด ๆ 

4) ตอ้งปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยเ์ที�ยงธรรม  และประพฤติอยูใ่นความสุจริต  
หา้มกดขี�ข่มเหงหรือเบียดเบียนผูใ้ดและหา้มมิใหอ้าศยังานในหนา้ที�ของตนไม่
วา่ทางตรงหรือทางออ้ม  หาผลประโยชน์แก่ตนเองและผูอื้�น 

5) ตอ้งขวนขวยปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความวริิยะอุตสาหะ  และรวดเร็วใหเ้กิดผลดี
และความกา้วหนา้แก่สมาคมและสมาชิกของสมาคม  ทั5งเอาใจใส่รักษา
ผลประโยชน์ของสมาคม 

6) ตอ้งไม่รายงานเทจ็ หรือเสนอความเห็นไม่สุจริตต่อประธานกรรมการ 
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7) ตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  คาํสั�ง  แบบแผนและวธีิปฏิบติังานของ
สมาคม 

8) ตอ้งอุทิศเวลาของตนให้แก่กิจการของสมาคม  จะละทิ5งหรือทอดทิ5งหนา้ที�
ไม่ได ้

9) ตอ้งสุภาพเรียบร้อย  เชื�อฟังและไม่แสดงความกระดา้งกระเดื�องต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา  ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตามคาํสั�งของประธานกรรมการ
สั�งในกิจการสมาคมโดยชอบในการปฏิบติักิจการของสมาคม  หา้มมิให้
กระทาํขา้มประธานกรรมการเหนือตน  เวน้แต่ผูบ้งัคบับญัชาเหนือตนขึ5น         
ไปสั�งใหก้ระทาํ  หรือไดรั้บอนุญาตพิเศษเป็นครั5 งคราว 

10) ตอ้งรักษาชื�อเสียงมิใหขึ้5นชื�อวา่ประพฤติชั�ว  หา้มไม่ใหป้ระพฤติในทางที�อาจ
ทาํใหเ้สื�อมเสียเกียรติยศของตาํแหน่งหนา้ที�  เช่น  ประพฤติเป็นคนเสเพล  
เสพสุรา  หรือของเมา  จนไม่สามารถครองสติได ้ เสพยาเสพติดใหโ้ทษ  มี
หนี5 สินรุงรัง  เล่นการพนนั  กระทาํหรือยนิยอมใหผู้อื้�นกระทาํการอื�นใด  ซึ� ง
อาจทาํใหเ้สื�อมเสียเกียรติยศของตาํแหน่งหนา้ที� 

11) ตอ้งไม่เสพสุรา  หรือของมึนเมาอยา่งอื�นในเวลาปฏิบติัหนา้ที�เป็นอนัขาด 
12) ตอ้งร่วมมือช่วยกนัในกิจการของสมาคม  ตอ้งรักษาความสามคัคีในบรรดาผู ้

อยูใ่นวงงานสมาคมและตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ อนัอาจเป็นเหตุก่อใหเ้กิด
ความแตกแยกความสามคัคี  หรือก่อใหเ้กิดความกระดา้งกระเดื�องในบรรดาผู ้
อยูใ่นวงงานสมาคม 

13) ตอ้งร่วมมือประสานงานดว้ยดีกบัส่วนราชการ  หรือสถาบนัอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบั
กิจการของสมาคม 

ข้อ  4  โทษผดิวนิยั  5  สถาน  คือ 
1.ไล่ออก 

  2. ปลดออก 
  3. ลดขั5นเงินเดือน 
  4. ตดัเงินเดือน 
  5. ภาคทณัฑ ์
ข้อ  5  การลงโทษไล่ออกนั5น  ใหก้ระทาํในกรณีเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  กระทาํผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงดงั
ระบุไวด้งัต่อไปนี5  

1.เปิดเผยความลบัของสมาคม  พ.ส.น.  หรือเป็นปฏิปักษต่์อขบวนการสมาคมจนเป็นเหตุ 
ใหเ้สียหายแก่สมาคม 

 2. ทาํความผดิตอ้งรับโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่ความผิดลหุโทษ    
               หรือความผดิอนักระทาํโดยประมาท 
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 3. ตอ้งคาํพิพากษาเป็นบุคคลลม้ละลาย  เพราะทาํหนี5 สินขึ5นดว้ยความทุจริต 
 4. ทุจริตต่อหนา้ที� 
 5. จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบของสมาคม  เป็นเหตุใหส้มาคมเสียหายอยา่งร้ายแรง 
 6. ขดัคาํสั�งประธานกรรมการซึ�งสั�งในกิจการของสมาคมโดยชอบ และขดัคาํสั�งนั5นเป็น  
                 เหตุใหส้มาคมเสียหายอยา่งร้ายแรง 
 7. ละทิ5งหนา้ที�เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่สมาคมอยา่งร้ายแรง 
 8. ประมาทเลินเล่อในหนา้ที�เป็นเหตุใหเ้สียหายแก่สมาคม  พ.ส.น.  อยา่งร้ายแรง 
 9. ประพฤติชั�วอยา่งร้ายแรง 
 10. ดูหมิ�นเหยยีดหยามผูม้าติดต่อในกิจการของสมาคม  หรือกดขี�ข่มเหงหรือเบียดเบียน 
                    สมาชิกของสมาคม  พ.ส.น. 
 11. ขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่  15  วนั  โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
ข้อ  6  การลงโทษปลดออกนั5นกระทาํในกรณีเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  กระทาํผดิวนิยัเป็นเหตุใหเ้สียหาย
แก่สมาคมไม่ถึงขั5นร้ายแรง ดงัระบุไวด้งัต่อไปนี5  

1) รายงานเทจ็หรือเสนอความเห็นที�ไม่สุจริตต่อประธานกรรมการ 
2) จงใจไม่ปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคม  พ.ส.น. 
3) ละทิ5งหนา้ที�อยูเ่นื�อง  ๆ 
4) ประมาทเลินเล่อในหนา้ที�อยูเ่นื�อง ๆ 
5) ทะเลาะววิาทกบัผูร่้วมงานเป็นนิจสิน 
6) ประพฤติตนเป็นที�เสื�อมเสียเกียรติศกัดิB ของตาํแหน่งหนา้ที� 

ข้อ  7  การลงโทษไล่ออกและปลดออกนั5นใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแต่งตั5งคณะกรรมการและ
ประธานกรรมการเป็นกรรมการสอบสวนอยา่งนอ้ย  3  คน  การสอบสวนใหก้ระทาํการใหเ้สร็จ
โดยเร็วอยา่งชา้ไม่เกิน  30  วนั  นบัแต่วนัที�ประธานกรรมการทราบคาํสั�ง  เวน้แต่คณะกรรมการจะ
กาํหนดเป็นอยา่งอื�นแมว้า่ผูถู้กกล่าวหาตายก่อนการพิจารณาสอบสวนเสนอรายงาน  พร้อมทั5ง
ความเห็นสาํนวนการสอบสวนต่อที�ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีเพื�อพิจารณาใหค้วามเห็น 
ข้อ  8  ในกรณีต่อไปนี5ใหถื้อเป็นความผดิชดัเจน  ไม่ตอ้งคณะกรรมการสอบสวน 

1) กระทาํผดิตอ้งโทษจาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดใหจ้าํคุก  เวน้แต่ความผดิลหุโทษหรือ 
       ความผดิอนักระทาํโดยประมาท  
2) ตอ้งคาํพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย  เพราะทาํหนี5 สินขึ5นดว้ยความทุจริต 
3) กระทาํความผดิเกี�ยวกบัทุจริตต่อหนา้ที�  และใหถ้อ้ยคาํสารภาพต่อประธานกรรมการ  

หรือศาลมีคาํสั�งพิพากษาถึงที�สุดวา่กระทาํความผดิแมจ้ะไม่ไดจ้าํคุกก็ตาม 
4) ขาดงานติดต่อกนัเกินกวา่  15  วนั  และนายกสมาคมสอบสวนแลว้วา่ไม่มีเหตุอนั

สมควรในกรณีดงักล่าว  ใหป้ระธานกรรมการเสนอรายงานพร้อมดว้ยหลกัฐาน
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ตามลาํดบั  จนถึงคณะกรรมการดาํเนินการเมื�อคณะกรรมการดาํเนินการเห็นวา่มี
หลกัฐานฟังไดต้ามรายงานนั5นใหไ้ล่ออกได ้

ข้อ  9  เมื�อเจา้หนา้ที�  พ.ส.น.  ผูใ้ดกล่าวหาวา่กระทาํผดิวินยัจนมีการตั5งกรรมการสอบสวนหรือถูก
กล่าวหาวา่กระทาํผดิสัญญา  หรือถูกฟ้องคดีอาญาเวน้แต่ความผดิลหุโทษหรือกระทาํผิดโดย
ประมาท  ถา้ประธานกรรมการเห็นวา่หากผูน้ั5นคงอยูใ่นหนา้ที�จะเป็นการเสียหายแก่สมาคมก็ให้
รายงานตามลาํดบัจนถึงคณะกรรมการดาํเนินการเพื�อสั�งพกังาน  การพกังานนั5นใหพ้กังานจนกวา่
การสอบสวนจนถึงที�สุดถา้การสอบสวนไดค้วามวา่ผูถู้กสั�งพกัมิไดก้ระทาํผดิและไม่มีมลทินมวั
หมองก็ดีหรือผูถู้กสั�งพกัไดก้ระทาํผดิวนิยัแต่ไม่ร้ายแรงก็ดี  คณะกรรมการดาํเนินการตอ้งสั�งใหผู้ ้
นั5นกลบัเขา้ทาํงานในตาํแหน่งเดิมหรือตาํแหน่งที�เทียบเท่า  ส่วนเงินเดือนค่าจา้งในระหวา่งพกังาน
นั5นในกรณีแรกใหจ่้ายเตม็อตัรากรณีหลงัจ่ายเตม็อตัรา  กรณีหลงัจ่ายกึ�งอตัราถา้ผูถู้กสั�งพกังานตาย
ก่อนการพิจารณาถึงที�สุดใหจ่้ายถึงวนัที�ผูน้ั5นตาย 
 
  ประกาศ  ณ  วนัที�  1  ตุลาคม  2534 
 
   (ลงชื�อ)     วเิชียร   อาจวชิยั 
                (นายวเิชียร   อาจวชิยั) 
      ประธานกรรมการ 
   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เพื�อนเสมาธรรมจกัรจงัหวดันครพนม 
 
 

 
 


