ข้อบังคับ
ชมรมผู้บริหารธนาคารออมสินภาค 11
…………………………….
ชื่อและชื่อย่อ
ข้อ 1. ชื่อชมรม ( ภาษาไทย ) ชมรมผู้บ ริหารธนาคารออมสินภาค 11
( ภาษาอังกฤษ ) The Administrator Club, Government Savings Bank ,Regional 11
เครื่องหมาย
ข้อ 2. เครื่องหมายชมรมมีรูปและข้อความ ดังนี้

ที่ตั้งสานักงาน
ข้อ 3. ชมรมนี้ตั้งสานักงานอยู่ที่ สานักงานธนาคารออมสินภาค 11 เลขที่ 293 ถนนหน้าเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000 website : http://www.mgsb.net
วัตถุประสงค์
ข้อ 4. ชมรมนี้มีวัตถุประสงค์
4.1 เพื่อสร้างความสามัคคี
4.2 เพื่อประสาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่สมาชิก
4.3 เพื่อช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่สมาชิก ตามสมควรแก่กรณี
4.4 เพื่อช่วยเหลือการกุศลแก่สังคม
4.5 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในทุกด้านและไม่ขัดต่อ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
4.6 เพื่อเสนอแนะแนวคิดและแนวทางเพื่อพัฒนาองค์กรแก่ธนาคาร
4.7 ชมรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ชมรม สมาคม สหภาพ บุคคลและนิติบุคคลอื่นใด
4.8 เพื่อเทิดทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
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ข้อ 5. สมาชิกที่ดารงตาแหน่งผู้จัดการสาขา ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ และผู้ช่วยผู้อานวยการภาค และ
สังกัดธนาคารออมสินภาค 11
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 6. สมาชิกมีสิทธิและหน้าที่ดังนี้
6.1 มีหน้าที่ชาระค่าบารุงชมรมเป็นรายปี
6.2 มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร
6.3 มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 1 เสียง
6.4 มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือค่าทาศพ รายละ 5,000.- บาท
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
ข้อ 7. สมาชิกย่อมพ้นจากสมาชิกภาพในข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
7.1 ตาย
7.2 สิ้นสุดการเป็นพนักงานธนาคารออมสิน
7.3 โยกย้าย ออกจากสังกัดธนาคารออมสินภาค 11
7.4 ไม่ชาระค่าบารุงติดต่อกันเกิน 2 ครั้ง
ค่าบารุงชมรม
ข้อ 8. การชาระค่าบารุงชมรม ชาระเงินเป็นรายปี ตามหน่วยงาน ดังนี้
8.1 ธนาคารออมสินภาค
10,000.-บาท
8.2 ธนาคารออมสินเขต หรือเทียบเท่า 5,000.-บาท
8.3 ธนาคารออมสินสาขา หรือเทียบเท่า 3,000.-บาท
โดยให้สมาชิกชาระเงิน ให้ชมรมผ่าน กรรมการบัญชีและการเงินของชมรม ภายในวันที่ 31 มกราคมของทุกปี
ที่ปรึกษาชมรม
ข้อ 9. ให้ชมรมผู้บริหารธนาคารออมสินภาค 11 เรียนเชิญ ผู้อานวยการภาค ผู้อานวยการเขต เป็นที่ปรึกษาชมรม
ประธานชมรม
ข้อ 10. ประธานชมรม มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกชมรม อยู่ในตาแหน่งวาระละ 2 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ
คณะกรรมการบริหาร
ข้อ 11. ประธานชมรม ที่ได้รับการเลือก ต้องจัดให้มีคณะกรรมการบริหารขึ้นหนึ่งชุดซึ่งมาจากสมาชิกชมรม มีจานวน
ไม่น้อยกว่า 15 คน
ประกอบ ด้วย
11.1 ประธานชมรม
1 คน
11.2 รองประธาน
3 คน
11.3 กรรมการ
ไม่น้อยกว่า
9 คน
11.4 กรรมการและเลขานุการ
1 คน
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ข้อ 12. คณะกรรมการบริหารมีวาระการครองตาแหน่ง ดังนี้
12.1 คณะกรรมการบริหาร อยู่ในตาแหน่งวาระละ 2 ปี
12.2 เมื่อคณะกรรมการบริหารครบวาระและยังไม่ได้เลือกคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ให้คณะกรรมการชุด
เดิมทาหน้าที่ ไปจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
12.3 ในระหว่างวาระการครองตาแหน่ง หากกรรมการคนหนึ่งคนใดว่างลง ให้ประธานชมรม
เลือกกรรมการแทนตาแหน่งที่ว่าง ภายใน 30 วัน
12.4 กรรมการที่ได้รับเลือกตามข้อ 11.2-11.4 ให้อยู่ในตาแหน่งได้ตามวาระของกรรมการคนเดิม
การประชุมและองค์ป ระชุม
ข้อ 13. ให้ประธานชมรม จัดให้มีการประชุม ดังนี้
13.1 จัดให้มีการประชุมใหญ่สมาชิก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
13.2 คณะกรรมการบริหาร ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง มีอานาจเรียกประชุมใหญ่สมาชิกได้ตามที่เห็นสมควร
13.3 สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 มีสิทธิเข้าชื่อร่วมกันเรียกประชุมใหญ่สมาชิกได้
ข้อ 14. ให้ประธานชมรมมีอานาจจัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อ
14.1 พิจารณาการบริหารงานของชมรม
14.2 อนุมัติค่าใช้จ่ายของชมรม
14.3 การประชุมคณะกรรมการหากทาไม่ได้ ประธานจะขอมติ คณะกรรมการโดยมติเวียนก็ได้
ข้อ 15. องค์ประชุม
15.1 การประชุมใหญ่จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด จึงจะถือ
เป็นองค์ประชุม หากประธานหรือรองประธานไม่อยู่ ให้เชิญสมาชิกอาวุโสหรือที่ปรึกษาเป็น
ประธานชั่วคราว
15.2 การประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือ
เป็นองค์ประชุม หากประธานหรือรองประธานไม่อยู่ให้เชิญกรรมการอาวุโสหรือที่ปรึกษาเป็น
ประธานชั่วคราว
การเงิน
ข้อ 16. การให้จ่ายเงินของชมรมให้อยู่ในอานาจของคณะกรรมการบริหารชมรม
16.1 ให้นาเงินของชมรมฝากเงินไว้กับธนาคารออมสิน
16.2 การเบิกจ่ายเงิน ให้ประธานและรองประธานลงนามร่วมกัน
16.3 ในกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุสุดวิสัยให้ประธานชมรมมีอานาจสั่งจ่ายเงินได้และรายงานให้ที่ ประชุม
คณะกรรมการบริหารทราบ
16.4 การเบิกจ่ายทั่วไป ให้ประธานมีอานาจอนุมัติไม่เกิน จานวน 10,000.- บาทต่อครั้ง
การเลิกชมรม
ข้อ 17. การเลิกชมรมกระทาได้โดยมติที่ประชุมใหญ่
ข้อ 18. เมื่อเลิกชมรมให้นาทรัพย์สินและเงินของชมรม มอบให้งานสวัสดิการของพนักงานธนาคารออมสิน
ภาค 11 หรือมอบให้กับสาธารณกุศล หรือมูลนิธิอื่นใด ห้ามนาทรัพย์สินหรือเงินของชมรมแบ่งกัน
ในระหว่างสมาชิก
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ข้อ 19. จัดให้มีการประชุมพบปะสังสรรค์ ดังนี้
19.1 จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ใ นหมู่สมาชิกไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง
19.2 ในกรณี ผู้อานวยการภาค ผู้อานวยการเขต ผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่า และผู้ช่วยผู้อานวยการภาค
เกษีย ณอายุราชการ หรือย้ายออกนอกสังกัดภาค 11 หรือ ย้ ายเข้า สังกัดภาค 11 ให้มีการจัดเลี้ยงสังสรรค์ หรือมอบ
ของขวัญของที่ระลึก ตามสมควรเท่าที่จะสามารถกระทาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
19.3 การประชุมหรือการจัดพบปะสังสรรค์กระทา ณ ที่แห่งใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
ข้อ 20. จัดให้มีสวัสดิการเพื่อสมาชิกเท่าที่จะกระทาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารชมรม
ข้อ 21. การเลือกตั้งประธานชมรม ให้กระทาโดยที่ประชุมใหญ่ กรรมการบริหารอื่นๆ ให้ประธานชมรมเป็น
เป็นผู้แต่งตั้ง แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ
ข้อ 22. การประชุมใดๆ มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด
ข้อ 23. จัดให้มีการแจ้งข่าวสารแก่สมาชิกอย่างสม่าเสมอ
ข้อ 24. เมื่อครบรอบปี ให้คณะกรรมการบริหารชมรม แถลงรายรับรายจ่ ายของชมรมให้สมาชิกทราบ
ข้อ 25. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับชมรม จะกระทาได้ก็โดยที่ประชุมใหญ่
ข้อ 26. คณะกรรมการบริหารกระทาในนามกิจการชมรม ให้ถือเป็นการกระทาของชมรม
--------------------------------------
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