
 

ระเบียบชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อ าเภอบ้านค่าย    จังหวัดระยอง 

พ.ศ.2525 ( ฉบับแก้ไข พ.ศ.2557 ) 
(ฉบับร่าง) 

 
ลักษณะ   1    บททั่วไป 

หมวด   1      
ชื่อ   และบทนิยาม  เคร่ืองหมาย  สถานที่ต้ัง 

1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
พ.ศ. 2525 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2557)” 
2. ให้ยกเลิก ระเบียบชมรมบ้านค่าย พ.ศ. 2525  และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
3. ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันท่ี ประธานฯลงนามประกาศใช้ 
4.  เครื่องหมาย และอักษรย่อ ชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

(๑) เครื่องหมาย  
 
 
 
(๒) อักษรย่อ  (ชบค.) 

5. ชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง มีท่ีต้ัง  ณ  โรงเรียนบ้านค่าย 
อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
6.  ในระเบียบนี้ 
         (1)  ชมรม  หมายถึง  ชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 
         (2)  คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอ
บ้านค่าย จังหวัดระยอง   
         (3)  สมาชิก  หมายถึง  สมาชิกชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยอง 
         (4)  ประธานชมรม หมายถึง ประธานคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 
 
  



 

 

         (5)  สถานศึกษา หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย วิทยาลัย หรือสถานศึกษาท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือมีวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต้ัง
อยู ่ในอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
         (6)  กลุ่ม หมายถึง กลุ่มโรงเรียน กลุ่มของสมาชิก หน่วยงานท่ีมีสมาชิก              อยู่ในสถานศึกษา 
ท่ีต้ังอยู่ในอ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 

หมวด  2 

วัตถุประสงค์ 
7.  ชมรมมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 

(1)  เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมร่วมกัน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
(2)  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานการศึกษา การกีฬาและ สุขภาพอนามัยของสมาชิก 
(3)  เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและแลกเปล่ียนความคิดเห็นและจัดกิจกรรมต่างๆระหว่าง

สมาชิก 
(4)   เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและผลงานวิชาการทางการศึกษาของสมาชิก 
(5)  เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและสนับสนุนสวัสดิการของสมาชิก 
(6)  เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพและต าแหน่งวิทยฐานะ ของสมาชิก 
(7)  เพื่อพิทักษ์สิทธิอันพึงได้ของสมาชิกท่ีมีต่อบุคคล  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(8)  ไม่ด าเนินกิจกรรมทางการเมือง 
(9)  อื่นท่ีไม่ขัดต่อ ( 1 ) – ( 8 ) 

 
  



 

ลักษณะ  2  สมาชิก 

หมวด  1 

สมาชิกภาพ 
8.   สมาชิก ได้แก่ สมาชิกของชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 
แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

 (1)  สมาชิกสามัญ ได้แก่ ครูในโรงเรียนท่ีต้ังอยู่ในอ าเภอบ้านค่าย                     แบ่งออกเป็น ๒ 
ชนิด ดังนี้ 

“ข้าราชการครู” หมายความว่า ผู้ท่ีประกอบวิชาชีพซึ่งท าหน้าท่ีหลัก 
ทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ               ในสถานศึกษาของ
รัฐท่ีต้ังอยู่ในอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร 
การศึกษา รวมท้ังผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา                 และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงาน
การศึกษาท่ีต้ังอยู่ในอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 

(๓)  สมาชิกสมทบ ได้แก่ ข้าราชการครูบ านาญ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว พนักงานของรัฐ ครู
ผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เล่ียง ของโรงเรียนเอกชน ขององค์กรปกครอง                         ส่วนท้องถิ่น ท่ีต้ังอยู่ใน
อ าเภอบ้านค่าย  

 (2)   สมาชิกกิตติมศักด์ิ  ได้แก่  ผู้ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  

 

หมวด  2 

สิทธิของสมาชิก 
9.  สมาชิกมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้เป็น ประธานชมรม  หรือกรรมการชมรมในต าแหน่งต่างๆ 
10. สมาชิกมีสิทธิเสนอญัตติต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้กรรมการคนหนึ่งคนใด                   หรือท้ังคณะ พ้น
จากต าแหน่งได้ แต่มติดังกล่าวจะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า                สองในสามของสมาชิกในท่ี
ประชุมใหญ่ 
11. สมาชิกมีสิทธิที่จะได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆจากชมรม ท้ังนี้ให้เป็นไป           ตามระเบียบ
นั้นๆ ก าหนด 
12. สมาชิกมีสิทธิตรวจสอบเอกสารใดๆท่ีอยู่ในความครอบครองของกรรมการคนหนึ่งคนใด หรือท้ังคณะได้ 
เมือ่มีเหตุหรือพฤติการณ์อันควรสงสัยว่า กรรมการคนหนึ่งคนใด หรือท้ังคณะมีการด าเนินการอันไมสุ่จริตหรือ
อาจเป็นผลเสียหายต่อชมรม   

การขอตรวจสอบ การด าเนินการให้สมาชิกยื่นเรื่องราวเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการหรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการชมรม 
  



 

หมวด  3  

หน้าที่ของสมาชิก 
13. สมาชิกของชมรมมีหน้าท่ี ดังนี้ 
 1) ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัของชมรมท่ีไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ 
 2)  ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารและผลงานด้านต่างๆของชมรมด้วยความเต็มใจ 
 3) ให้ความร่วมมือในการประสานงานและแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรม
เพื่อประโยชน์ของสมาชิก 
 4)  ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและสนับสนุนการจัดสวัสดิการของชมรม 

 

หมวด  4   

การพ้นจากสมาชิกภาพ 
14. การพ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิก  มีดังต่อไปนี้ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออกจากการเป็นสมาชิกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ คณะกรรมการ 
(3)  กรรมการมีมติให้พ้นจากการเป็นสมาชิกด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
(4)  ย้ายไปปฏิบัติราชการประจ านอกเขตพื้นท่ีอ าเภอบ้านค่ายยกเว้นสมาชิกตลอดชีพ 
(5) ชมรมฯหยุดการด าเนินการ 

15.   เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดส้ินสุดลง  ให้นายทะเบียนจ าหน่ายช่ือออกจากทะเบียนแล้วแจ้งให้กรรมการ
ทราบในการประชุมกรรมการในคราวต่อไป 
 

  



 

 

ลักษณะ  3  กรรมการ 

หมวด  1 

สัดส่วนกรรมการ 
16.  สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบของชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอบ้านค่าย 
จังหวัดระยอง แบ่งสัดส่วนกรรมการตามจ านวนสมาชิกและสังกัดหน่วยงานท่ีต้ังอยู่ในอ าเภอบ้านค่าย จังหวัด
ระยองออกเป็น ๘ กลุ่ม รวม ๒๕ คน ดังนี้  

(1)  โรงเรียนบ้านค่าย    ๓ คน 
(2)  กลุ่ม โรงเรียนบ้านค่าย   ๓ คน 
(3)  กลุ่มโรงเรียนค่าพระเจ้าตาก   ๔ คน 
(4)  วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย   ๒ คน 
(5)  ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ๑ คน 
(6)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ๘ คน 
(6)  โรงเรียนเอกชน    ๑ คน 
(6)  ข้าราชการบ านาญ    ๓ คน 

  สัดส่วนกรรมการกลุ่มใดว่างลง ให้ประธานชมรมแต่งต้ังตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 
  



 

หมวด  ๒ 

การเลือกต้ัง 
16.  ใหส้มาชิกชมรมคัดเลือกผู้แทนตามสัดส่วนกรรมการ ส าหรับรองผู้อ านวยการโรงเรียนให้นับรวมอยู่ใน
ครูผู้สอน  
17.   ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ  เลือกตั้งกรรมการ 1 คน เป็นประธานชมรม                          โดยการ
เสนอช่ือและมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 5 คน  แล้วให้ท่ีประชุมเลือกต้ัง                               โดยการ
ลงคะแนนตามข้อตกลงของคณะกรรมการใหค้ราวประชุมนั้นๆ 

ถ้ามีผู้ได้คะแนนมากสุดเท่ากัน  ให้ใช้วิธีจับฉลาก โดยการจับฉลากสองครั้ง 

เพื่อหาผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานชมรม  ครั้งท่ีหนึ่งเป็นการจับฉลากเพื่อหาล าดับท่ี   ครั้งท่ีสองเป็นการ
จับฉลากหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรม 
 ในการประชุมคณะกรรมการเพื่อเลือกตั้ง ประธานชมรม จะต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสอง
ในสามของคณะกรรมการท้ังหมด จึงจะครบองค์ประชุม 
1๘.   คณะกรรมการชมรม  มีจ านวน    25    คน ประกอบด้วย ต าแหน่งต่อไปนี้  

(1)  ประธานชมรม      จ านวน 1  คน 
(2)  รองประธาน                 จ านวน  3  คน 
(3)  เลขานุการ                     จ านวน  2  คน 
(4)  เหรัญญิก                       จ านวน  3  คน 
(5) นายทะเบียน                   จ านวน  2  คน 
(6)  ฝ่ายวิชาการ                     จ านวน  ๔  คน 
(7)  ฝ่ายสวัสดิการ                  จ านวน  4  คน 
(8)   ฝ่ายประชาสัมพันธ์            จ านวน  3  คน 
(9)  ฝ่ายปฏิคม                       จ านวน  3  คน 
 ต าแหน่งคณะกรรมการชมรม  ต้ังแต่ (2) – (9) ให้ ประธานชมรมแต่งต้ัง                    ตามความ

เหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการท่ีประชุมในคราวเลือกตั้ง      ประธานชมรม    
 

  



 

หมวด  2 
อ านาจ หน้าที ่

๑๙. คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
(1)   ด าเนินกิจการท้ังปวงของชมรมให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
(2)   ด าเนินกิจการอื่นใดท่ีเห็นสมควรเพื่อความเจริญก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของชมรม 
(3)  ออกระเบียบอื่นใดท่ีไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของชมรมเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของชมรม 

2๐. ประธานชมรม นอกจากมีอ านาจหน้าท่ีตามข้อ 20 แล้ว ยังมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
(1)  แต่งต้ังกรรมการตามข้อ 19  ( 2 ) -  (9)  
(2)  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ 
(3)  ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม 
(4)  ควบคุม ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม 
(5)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ด าเนินงานตามแผนงานของชมรม 
 (6)  แต่งต้ังท่ีปรึกษาทางกฎหมายของชมรมโดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการ 
(7)  ด าเนินกิจการอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือมติท่ีประชุมใหญ่สมาชิก 

2๑. รองประธานชมรม  ให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานในกรณีท่ีประธานชมรมไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ 

นอกจากนั้น  รองประธานชมรม   มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบดังนี้ 
(1)  รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป 

         รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป  การเงิน  พัสดุและ สวัสดิการ และอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(2)  รองประธานฝ่ายวิชาการ 

          รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ  นโยบายและแผนพัฒนาฯและ อื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
(3)  รองประธานฝ่ายกิจการพิเศษ 

          รับผิดชอบงานปฏิคม   งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2๒. เลขานุการ  มีหน้าท่ี ดังนี้ 
 (1)  ประสานการด าเนินงาน การติดต่อส่ือสารในกิจกรรมของ ชมรม 

(2)  จัดการประชุมคณะกรรมการและเป็นเลขานุการ ในการประชุม 
(3)   บนัทึกการประชุมและรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการ 
(4)   อื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2๓.  เหรัญญิก  มีหน้าท่ี  ดังนี้ 
(1)  ควบคุม ก ากับ ติดตาม เก็บ-รักษาเงินและทรพัย์สินของชมรม 
(2)  จัดท าและเก็บรักษาเอกสารทางการเงินของชมรม 
(3)  จัดท ารายงานการรับ – จ่ายเงิน และงบดุลเสนอท่ีประชุม คณะกรรมการ อย่างน้อยเดือนละ 1 

ครั้ง 
(4)  พิจารณาสิทธิการกู้ยืมเงินสวัสดิการของสมาชิกเสนอต่อ คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
(5) อื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2๔. นายทะเบียน  มีหน้าท่ีดังนี้ 
(1)  จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติสมาชิกและรายงานต่อ คณะกรรมการ 
(2)  ควบคุม ดูแลเอกสารต่างๆของชมรม 
(3)  อื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 

2๕. ประชาสัมพันธ์  มีหน้าท่ีดังนี้ 
(1)  จัดท าจุลสาร วารสาร จดหมายข่าว Web site ของชมรม 
(2)  เผยแพร่กิจการและผลงานของชมรม 
(3)  เป็นพิธีการในงานกิจกรรมต่างๆท่ีชมรมด าเนินการ 
(4)  อื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2๖. วิชาการ  มีหน้าท่ี ดังนี้ 
(1)  จัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการให้แก่สมาชิก 
(2)  เผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สมาชิก 
(3)  จัดกิจกรรมอื่นๆทางด้านวิชาการ 
(4)  อื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2๗. ปฏิคม  มีหน้าท่ีดังนี้ 
(1)  จัดการต้อนรับบุคคล คณะบุคคลท่ีมาเย่ียมชมกิจการของชมรม 
(2)  จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี และการประชุมอื่นๆท่ีนอกเหนือจาก                    การประชุม

กรรมการประจ าเดือน 
(3)  จัดหาทุนทรัพย์ส าหรับการด าเนินกิจการต่างๆของชมรม 
(4)  อื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2๘. สวัสดิการ  มีหน้าท่ีดังนี้ 
(1)  จัดท าระเบียบต่างๆเกี่ยวกับสวัสดิการท่ีไม่ขัดต่อระเบียบนี้เสนอ คณะกรรมการเพื่อพิจารณา

อนุมัติและประกาศใช้ 
(2)  พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการด้านต่างๆแก่ สมาชิก 
(3)  เป็นตัวแทนชมรมในการเยี่ยมเยือนสมาชิกในโอกาสต่างๆ 
(4)  อื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

หมวด  ๕ 

การด ารงต าแหน่ง 
๒๙.  ประธานชมรม อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี  นับจากวันท่ีได้รับเลือกตั้งจากคณะกรรมการและมีสิทธิที่จะ
ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งใหม่ได้  เมื่อหมดวาระ 
กรรมการชมรม อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี นับจากวันท่ีประธานชมรมลงนามแต่งต้ัง                  เป็นค าส่ัง 
3๐.   ประธานชมรมและคณะกรรมการ  พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(1)  ตาย 
(2)  ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานกรรมการ 
(3)  ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
(4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5)  ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
(6)  ประธานชมรม ลาออกก่อนครบวาระ 
(7)  ขาดการประชุมกรรมการติดต่อกันเกิน 3 ครั้ง โดยไม่แจ้งให้ประธานชมรมทราบ 

 
  



 

3๑.  ถ้ากรรมการผู้แทนของกลุ่มโรงเรียนใดว่างลง ให้กลุ่มโรงเรียนนั้นๆ คัดเลือกผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการ
แทนต าแหน่งท่ีว่างภายใน 30 วัน เว้นแต่ระยะการด ารงต าแหน่งนั้นจะเหลือน้อยกว่า 90 วัน จะไมคั่ดเลือก ก็
ได้ 
3๒.  คณะกรรมการเมื่อออกตามวาระ ให้อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะได้มอบหมายงานให้กับ
คณะกรรมการชุดใหม่ท่ีได้รับการคัดเลือกมา  เป็นลายลักษณ์อักษรภายใน                15 วัน  นับจากวันท่ี
คณะกรรมการชุดใหม่ได้รับการแต่งต้ังโดยประธานชมรม     

การมอบหมายงานระหว่างคณะกรรมการ ให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและ                    มีกรรมการ
อื่นเป็นพยานอย่างน้อย  2  คน 

 

ลักษณะ  4  ผู้ตรวจสอบกิจการชมรม 
3๓. ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการ  คัดเลือกผู้แทนสมาชิก ท่ีมิใช่คณะกรรมการชมรม     จ านวน  3  คน  เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการชมรม 
3๔.  ผู้ตรวจสอบกิจการชมรมท่ีรับการคัดเลือก อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี 
3๕. ผู้ตรวจสอบกิจการชมรม  มีหน้าท่ีดังนี้ 

(1)  รับเรื่องราวท่ีสมาชิกขอตรวจสอบเอกสาร หรือกิจการใดๆของ  ชมรม 
(2)  ด าเนินการตรวจสอบและรายงานผลต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(3)  ตรวจสอบเอกสารการเงินของชมรมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งแล้วรายงาน                      ให้ท่ี

ประชุมใหญ่ทราบ 

 
  



 

ลักษณะ  5 การด าเนินการ 

หมวด 1 

ทุนด าเนินงาน 
3(. ชมรม อาจหาทุนด าเนินงานได้ ดังนี้ 

(1)  เงินค่าสมัครเป็นสมาชิกชมรม 
(2)  เงินหรือทรัพย์ท่ีมีผู้บริจาคให้ท่ีไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของชมรม 
(3)  การจัดหารายได้ของชมรมท่ีไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของชมรม 
(4)  ได้รับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5)  ดอกผลของเงินตาม (1) - (4) 

 

หมวด 2 

การลงลายมือชื่อ 
3๗. ให้ประธานชมรมเป็นผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนชมรมในเอกสารทั้งปวง ยกเว้นมอบหมายให้รองประธาน
ชมรมคนหนึ่งคนใด  เป็นลายลักษณ์อักษร 
3๘.  การออกใบส าคัญหรือการส่ังจ่ายเงินของชมรม ให้บุคคลดังนี้เป็นผู้มีอ านาจส่ังจ่ายและลงลายมือช่ือใน
เอกสารการเงินของชมรม 

(1)  ประธานชมรม  หรือรองประธานชมรม  ท่ีได้รับมอบหมาย 
(2)  เหรัญญิก 
(3)  เลขานุการ 

ให้บุคคลตาม (1) - (3)  เป็นผู้มีอ านาจเปิดบัญชีเงินฝากของชมรมกับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น 

 

หมวด  3 

เงินสะสม 
3๙.  สมาชิกต้องจ่ายเงินบ ารุงให้กับชมรมตามระเบียบของชมรมเป็นรายปีๆละ ๑๐๐ บาทจนกว่าจะครบ 1,๐
00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) หรือจะจ่าย     ครั้งเดียวครบจ านวนก็ได้           
4๐. การจ่ายเงินบ ารุงของสมาชิกให้ผู้บริหารโรงเรียนน าส่งกรรมการชมรม               ท่ีเป็นผู้แทน ของกลุ่ม
ภายในเดือนธันวาคมของปนีั้นๆ 

หมวด  4 

เงินอุดหนุน 
4๑.  ชมรมอาจได้รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการหรือเอกชน หรือหน่วยงานต่างประเทศได้  
        แต่ท้ังนั้นการรับเงินอุดหนุนหรือทรพัย์สินนัน้จะต้องไม่ก่อให้เกิด            ความเสียหายแก่ชมรมและไม่
มีผลท าให้ชมรมต้องรับผิดชอบทางกฎหมายอาญาแพ่งและพาณิชย์ 
 
  



 

4๒. ให้เหรัญญิก เก็บรักษาเงินสดในมือได้ไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) ส่วนท่ีเกินให้น าฝากธนาคาร
หรือสถาบันการเงินในบัญชีเงินฝากของชมรม 

การฝากหรือการถอนเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ให้น าความในข้อ 37  มาบังคับใช้  
4๓. ให้ประธานชมรม มีอ านาจลงนามก่อหนี้ผูกพันและอนุมัติการจ่ายเงินของชมรมได้ ครั้งละไม่เกนิ 5,000 
บาท (ห้าพันบาทถ้วน) การจ่ายเงินท่ีมากกว่านั้นให้ขออนุมัติท่ีประชุมคณะกรรมการเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงจะ
จ่ายได้และต้องรายงานให้               ท่ีประชุมใหญ่ทราบ 
4๔. ให้ประธานชมรม มีอ านาจส่ังจ าหน่าย จ่ายโอน บรรดาทรัพย์สินของชมรมได้ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการและต้องรายงานให้ท่ีประชุมใหญ่ทราบ 

 

หมวด 5 

การใช้จ่ายเงินของชมรม 
4๕. ชมรมสามารถใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้จากเงินบ ารุง  เงินบริจาค ดอกผล เกิดจากการด าเนินกิจกรรม
ของชมรมฯ ได้ ดังนี้ 

(1) จ่ายเป็นเงินค่าสวัสดิการแก่สมาชิก ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน                สวัสดิการชมรม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอบ้านค่าย                  จังหวัดระยอง 

(2) จ่ายเป็นค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ของชมรมท่ีจ าเป็น 
(3) จ่ายเป็นค่าด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ ตามท่ีจ่ายจริง 
(4) จ่ายเป็นเงินสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่นตามท่ีเห็นสมควร 
(6) จ่ายอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมและไม่ขัดวัตถุประสงค์ของชมรม 

4๖. การจ่ายเงินตามข้อ  45 ให้น าความในข้อ  37 มาบังคับใช้เมื่อได้รับอนุมัติ จากท่ีประชุมคณะกรรมการ
แล้ว 
 
  



 

ลักษณะ 6   การประชุม 

หมวด 1 

การประชุมใหญ่ 
4๗. ชมรมต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
๔๘. คณะกรรมการอาจขอให้มีการประชุมวิสามัญได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร หรือ สมาชิก   ลงลายมือช่ือมี
จ านวนรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า ของสมาชิกท้ังหมดขอให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญได้โดยยื่นค าร้องต่อ
ประธานชมรม  และให้ประธานชมรม  จัดให้มีการประชุมภายใน 30 วันนับจากวันท่ีได้รับค าร้องจากสมาชิก 
๔๙. การประชุมใหญ่ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมไม่น้อยไปกว่า หนึ่งในสามของสมาชิกท้ังหมดจึงจะครบองค์
ประชุม 
5๐. ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(1) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับกิจการของชมรม 
(2) เสนอและรับทราบการด าเนินการประจ าปีของชมรม 
(3) เสนอถอดถอนกรรมการ ท้ังนี้ต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า สองในสามของสมาชิกท่ีมาประชุม 

หมวด 2 
การประชุมคณะกรรมการ 

5๑.   ให้มีการประชุมคณะกรรมการไม่น้อยกว่าปลีะ ๒ ครั้ง และต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
จึงจะครบองค์ประชุม 
5๒. ถ้าการลงมติของคณะกรรมการ ถ้ามีผลได้เสียกับกรรมการคนใดคนหนึ่ง                 ให้ประธานในท่ี
ประชุมเชิญกรรมการผู้นั้นออกจากห้องประชุม และเมื่อการลงมติเสร็จส้ิน ให้ประธานเชิญกรรมการผู้นั้นเข้า
ห้องประชุมได้ 

หมวด 3 

การด าเนินการประชุม 
5๓.  ให้ประธานชมรม ด าเนินการให้เป็นไปตามลักษณะ 6 แห่งระเบียบนี้ 
5๔.  ถา้ระเบียบนี้ไม่ได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ประธานชมรม แจ้งวาระ                     การประชุมให้
กรรมการหรือสมาชิกทราบแล้วแต่กรณี  ได้ทราบล่วงหน้าก่อน                 การประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน เว้น
แต่กรณีเร่งด่วน 
5๕. ประธานชมรม เป็นประธานในท่ีประชุม และให้เลขานุการเป็นเลขานุการ                การประชุม 
5๖. เว้นแต่ระเบียบจะได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นการวินิจฉัยปัญหาต่างๆ ในท่ี        ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
เป็นประมาณ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน                            ในท่ีประชุมเป็นผู้ช้ีขาดและถือเป็นที่
ส้ินสุด 
  



 

ลักษณะ 7 บทเฉพาะกาล 
59.  การแก้ไขระเบียบฯ นี้ กระท าได้โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ และต้องมี                      เสียงสนับสนุน
ไม่น้อยกว่า สองในสาม ของคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
56.  ระเบียบสวัสดิการต่างๆ ของชมรมท่ีประกาศใช้อยู่ก่อนระเบียบฯ นี้มีผล                      บังคับใช้ ให้ใช้
ต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับระเบียบนี้ภายใน 60 วัน 
61.  ให้คณะกรรมการ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี ก่อนระเบียบนี้บังคับใช้  เป็นคณะกรรมการไปจนครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง   
62.  ให้ประธานชมรม   เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 
ประกาศ ณ วันท่ี ............ เดือน .................................... พ.ศ.   255๗ 

 
 
          (ลงช่ือ) 
    (                                             ) 

        ประธานคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อ าเภอบ้านค่าย  จังหวัดระยอง 

 


