
 

 

 

 

ระเบียบนกัเรยีนจาอากาศ รุน ทอ.2531   

วาดวยคณะกรรมการบริหาร และสมาชิก นจอ.31 

พ.ศ.2553 
....................................................................... 

 เพื่อใหการดําเนินการเกีย่วกบัการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารนักเรียนจาอากาศ รุน 

ทอ.2531 เปนไปดวยความเรียบรอยมีประสิทธิภาพ เปนประโยชนตอนกัเรียนจาอากาศ รุน ทอ.2531 จึง

วางระเบียบไวดังนี ้

 ขอ 1   ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบนักเรียนจาอากาศ รุน ทอ.2531 วาดวยคณะ

กรรมการบรหิาร และสมาชิก นจอ.31 พ.ศ.2553” 

 ขอ 2   ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 ขอ 3   บรรดาระเบียบและคําสั่งอืน่ใด ในสวนทีก่ําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยง 

กับระเบียบนี้ใหใชระเบียบนีแ้ทน 

 ขอ 4   ในระเบียบนี ้

  4.1 “นักเรียนจาอากาศรุน ทอ.2531” หมายความวา นกัเรียนจาอากาศที่

สําเร็จการศึกษาจากโรงเรยีนจาอากาศ รุน ทอ.2531 

  4.2 “สมาชกิ นจอ.31” หมายความวา นักเรียนจาอากาศรุน ทอ.2531  ที่สมคัรใจ 

สมัครเขาเปนสมาชิก นจอ.31 ซึ่งไดชําระคาสมาชกิเปนแบบรายเดือน ในอัตราเดือนละ 50 บาท หรือชําระ

คาสมาชกิเปนแบบรายป ในอัตราปละ 500 บาท   

  4.3 “คณะกรรมการบริหาร นจอ.31” หมายความวา นักเรียนจาอากาศรุน ทอ.

2531  ที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกในการประชุมใหญสามัญประจําป ใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ

บริหาร นจอ.31 

 
หมวดที่ 1 

วัตถุประสงค 
 ขอ 5 วัตถุประสงคของ คณะกรรมการบริหาร นจอ.31  

  5.1 เพื่อใหนักเรียนจาอากาศ รุน ทอ.2531 มตัีวแทนในการบริหารงานเกีย่วกับ

กิจกรรมและการดําเนนิการดานตางๆ 
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                                5.2  เพื่อเปนศนูยกลางในการติดตอส่ือสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัระหวาง

นักเรียนจาอากาศรุน ทอ.2531  

 
หมวดที่ 2 

คณะกรรมการบริหาร 
 

 ขอ 6 คณะกรรมการบริหาร นจอ.31 ประกอบดวย 

  6.1 คณะกรรมการบริหาร จํานวน 31 คน  เปนสมาชิก นจอ.31 ที่มหีนวยงาน

สังกัด ณ ที่ต้ังดอนเมือง จํานวน 15 คน สวนคณะกรรมการที่เหลือใหคัดเลือกจากสมาชิก นจอ.31 ที่มี

หนวยงานสังกดักองบิน อยางนอยกองบนิละ 1 คน ยกเวนตําแหนงประธานที่ปรึกษา ใหพิจารณาเชิญ

บุคคลที่มีเกียรติ มีความรูความสามารถ และเปนบุคคลที่เขารวมกิจกรรมกับ นจอ.31 โดยตลอด  

  6.2 คณะกรรมการบริหาร นจอ.31 มีตําแหนงดังนี ้

   6.2.1 ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร  

   6.2.2 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร จํานวน 2 ตําแหนง 

   6.2.3 ประธานคณะกรรมการบริหาร 

   6.2.4 รองประธานคณะกรรมการบริหาร จาํนวน 2 ตําแหนง 

   6.2.5 เลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

   6.2.6 เหรัญญิก 

   6.2.7 กรรมการบริหาร จํานวน 23 ตําแหนง 

 
หมวดที่ 3 

การคัดเลือกและวาระดํารงตําแหนงของคณะกรรมการบรหิาร 
 

 ขอ 7 การคัดเลือกคณะกรรมการบริหารและการดํารงตําแหนง 

  7.1 ใหนักเรียนจาอากาศรุน ทอ.2531 คัดเลือกประธานคณะกรรมการบรหิารและ

คณะกรรมการบริหารตามขอ 6  ในการประชุมใหญสามญัประจําป  โดยใชวิธีเสนอชื่อและลงคะแนนในที่

ประชุม หรือวธิีอ่ืนใดที่เหน็สมควร โดยจะตองยึดหลักความเปนประชาธิปไตย 

  7.2 ใหประธานคณะกรรมการบริหารที่ไดรับการคัดเลือกโดยเสียงขางมากในที่

ประชุมใหญสามัญประจําป พิจารณาแตงตั้งผูที่จะดาํรงตําแหนงตามขอ 6.2 ภายใน 15 วันหลังจากการ

ประชุมใหญสามัญประจําป 
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  7.3 คณะกรรมการบริหารมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป แตสามารถดาํรง

ตําแหนงตอไดอีก 1 คราว ยกเวนตําแหนงประธานคณะกรรมการบริหาร ใหดํารงตําแหนงไดเพียงคราวเดียว

  
หมวดที่ 4 

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
 

 ขอ 8 คณะกรรมการบริหาร มหีนาที ่

   5.3.1 อํานวยการ กาํกับดูแล บริหารงานดานการสวัสดิการแกสมาชิก นจอ.

31 ใหเปนไปตามระเบียบนักเรียนจาอากาศ รุน ทอ.2531  วาดวย เงนิกองทนุ นจอ.31     

   5.3.2 พิจารณา กลัน่กรอง เสนอความคิดเหน็ตอที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหาร ในเรื่องที่เปนประโยชนตอนักเรียนจาอากาศรุน ทอ.2531 

   5.3.2 พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานตางๆ ตามความจําเปน 

มุงเนนใหเกิดประโยชนแกสมาชิก นจอ.31 

   5.3.3 พิจารณาออกระเบียบที่สําคญั และเปนประโยชนแกสมาชิก นจอ.31 

   5.3.4 จัดการประชุมใหญสามัญประจําปทกุ 2 ป ภายในเดือน ธ.ค.ของป 

พ.ศ.ที่ลงทายดวยเลขคู 

 ขอ 9 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร มีหนาที ่ 

  ใหคําปรึกษาและคําแนะนําแกคณะกรรมการบริหาร ในเรื่องที่เปนประโยชนแกสมาชกิ 

นจอ.31 

 ขอ 10 ประธานคณะกรรมการบริหาร มีหนาที ่ 

  10.1 ควบคุม อํานวยการ กํากับดูแล คณะกรรมการบริหารในเรื่องตางๆ อันที่จะ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชกิ นจอ.31 และนักเรียนจาอากาศรุน ทอ.2531 

  10.2 พิจารณาออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร นจอ.31 ตามขอ 6.2 

  10.3 พิจารณาออกคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานตางๆ ตามที่คณะกรรมการ

บริหาร นจอ.31 เสนอ 

  10.4 พิจารณาอนุมติัรายจายดานตางๆ ตามมตขิองคณะกรรมการบริหาร นจอ.31 

  10.5 ประชุมคณะกรรมการบริหาร นจอ.31 อยางนอย 3 เดือน ตอ 1 คร้ัง ( ธ.ค. , 

มี.ค. , ม.ิย. , ก.ย.) เพื่อสรุปผลการดําเนินงานและพิจารณาในเรื่องตางๆ 

 ขอ 11 รองประธานคณะกรรมการบริหาร มหีนาที่  

  11.1 เปนผูชวยประธานคณะกรรมการบริหาร ในการควบคุม อํานวยการ กาํกับ

ดูแล คณะกรรมการบริหารในเรื่องตางๆ อันที่จะกอใหเกดิประโยชนสูงสุดแกสมาชิก นจอ.31 และนักเรียน

จาอากาศรุน ทอ.2531 ตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารจะมอบหมาย 
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  11.2 เขารวมประชมุหรือจัดผูแทนเขารวมประชุมกับชุมนุมนกัเรียนจาอากาศ เมื่อ

ไดรับการรองขอ 

  11.3 รับผิดชอบในการจัดทาํสารสนเทศ เชน เวป็ไซตรุน เพื่อเผยแพรกิจกรรมของ

รุน และเพื่อใชเปนสื่อกลางในการติดตอส่ือสารกันในระหวางนักเรียนจาอากาศรุน ทอ.2531 

 ขอ 12 เลขานุการคณะกรรมการ มีหนาที่  

  12.1 ดําเนนิการเกีย่วกับการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร  พรอมทําบนัทกึ

การประชุมเพือ่เผยแพรทางเว็ปไซต www.atts31.com เพื่อใหนักเรียนจาอากาศรุน ทอ.2531 ทราบทั่วกัน 

  12.2 ติดตอประสานงานกับหนวยงานอืน่ในเรือ่งที่เกี่ยวของกับนักเรียนจาอากาศ

รุน ทอ.2531 ตามที่ประธานคณะกรรมการมอบหมาย 

  12.3 ปฏิบัติงานอืน่ตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารมอบหมาย 

 ขอ 13 เหรัญญิก  มหีนาที ่ 

  13.1 ดําเนนิการเกีย่วกับเร่ืองการเงิน  บัญชีรายรับ-รายจายเงินกองทุน นจอ.31  

การเบิก-จายเงินกองทุน นจอ.31 ทัง้ปวง ตามมติของคณะกรรมการบริหาร ที่อนุมติัโดยประธานคณะ

กรรมการบริหาร 

  13.2 ลงลายมือชื่อรวมกับประธานคณะกรรมการบริหาร ในการเบิกเงินจาก

ธนาคารหรือสถาบนัการเงินที่เปนบัญชีเงนิฝากเกี่ยวกับเงินสวัสดิการตางๆ ของนักเรียนจาอากาศรุน ทอ.

2531 โดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร 

 
หมวดที่ 5 

สมาชกิ นจอ.31 
 

 ขอ 14 คุณสมบัติของสมาชิก นจอ.31 

  14.1 เปนผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจาอากาศ รุน ทอ.2531 

  14.2 สมัครเขาเปนสมาชิก นจอ.31 ดวยความสมัครใจ ปฏิบัติตามหลักเกณฑการ

รับสมัคร และชําระคาบํารุงสวัสดิการตอคณะกรรมการบริหาร นจอ.31 โดยผานตัวแทนที่ประธานคณะ

กรรมการบริหาร นจอ.31 แตงตั้งขึ้น 

  ขอ 15 การสิ้นสุดการเปนสมาชิก นจอ.31   

  สมาชิก นจอ.31 จะสิ้นสุดการเปนสมาชิกก็ตอเมื่อ 

  15.1 ถึงแกกรรม 

  15.2 ลาออก  
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  15.3 ไมชําระคาบํารุงสวัสดิการเปนเวลาติดตอกัน 3 เดือน ในกรณีใชวิธกีารชําระ

เปนแบบรายเดือน หรือไมชาํระคาบํารุงสวัสดิการเปนเวลา 2 ป ในกรณีใชวิธีการชาํระเปนแบบรายป โดยไม

มีเหตุอันควร  

 ขอ 16 การขอกลับเขามาเปนสมาชกิ นจอ.31 

  สมาชิก นจอ.31 ที่ส้ินสุดการเปนสมาชกิ นจอ.31 ตามขอ 15 จะขอกลับเขามาเปน

สมาชกิไดก็ตอเมื่อไดชําระคาบํารุงสวัสดิการที่คางชาํระทั้งหมด   

 ขอ 17 สวัสดิการที่สมาชิกไดรับ 

  สมาชิก นจอ.31 จะไดรับการจัดสวัสดิการตามหลกัเกณฑการจายเงนิสวัสดิการให

สมาชิก นจอ.31 หรือหลักเกณฑที่คณะกรรมการบริหาร นจอ.31 กําหนดไวโดยถูกตองตามระเบยีบ 

 

  ประกาศ ณ วนัที ่   15    มนีาคม พ.ศ.2553 

 

   พันจาอากาศเอก   

     ( ชัชพงศ   เพิม่ผล )                                                                         

     ประธานคณะกรรมการบริหาร นจอ.31 

     ประจําป 2553 - 2554 

 

 

 

 


