






ระเบียบธรรมนูญชมรม STRONG โรงพยาบาลสูงเมน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หมวดท่ี ๑ ความท่ัวไป

ขอ ๑ ชมรมนี้ชื่อวา " ชมรม STRONG โรงพยาบาลสูงเมน " ใชอักษรยอวา " ชส.รพ.สม." เรียกชื่อ
ภาษาอังกฤษวา “STRONG Anti-Corruptions Club Sungmen Hospital" ใชอักษรยอวา "SACC SMHOS"

ขอ ๒ เครื่องหมายของชมรม ใหสํานักงาน ป.ป.ช. เปนผูมีหนาท่ีออกแบบเครื่องหมายของชมรมและ
ใหคํานิยามของเครื่องหมายชมรม

ขอ ๓ คํานิยามในธรรมนูญนี้ คือ

๓.๑ “ชมรม” หมายถึง ชมรม STRONG โรงพยาบาลสูงเมน

๓.๒ “โคช” หมายถึง ผูไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูผานการคัดเลือกโคช STRONG
โรงพยาบาลสูงเมน ทําหนาท่ีชวยเหลือ เสนอแนะและสนับสนุนการทํางานของชมรม

๓.๓ “คณะกรรมการชมรม หรือ คกช.” หมายถึง สมาชิกของชมรมท่ีไดรับการมอบหมาย
จากสมาชิกท้ังหมดของชมรมใหเปนผูดูแลและจัดการกิจการของชมรม”

๓.๔ “สํานักงาน ป.ป.ช.” หมายถึง สํานักปองกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนา
เครือขาย ในฐานะหนวยงานท่ีกํากับดูแลการบริหารโครงการ STRONG โรงพยาบาลสูงเมน

๓.๕ “สปจ.” หมายถึง สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแพร ซึ่งกํากับ ดูแล และ สนับสนุน
การดําเนินงานของ “ชมรม”

๓.๖ “สมาชิกชมรม” หมายถึง บุคคล ประชาชน ผูท่ีเปนเจาหนาท่ีในโรงพยาบาลสูงเมน
ท่ีไมไดมีรายชื่ออยูในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หรือคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สมาชิกชมรมเปน
สมาชิกสามัญ ของชมรม

๓.๗ “คบส.พ.” หมายถึง คณะทํางานบริหารชุดโครงการสหยุทธ วาดวยการสรางสังคมท่ีไม
ทนตอการทุจริต ระดับพ้ืนท่ี เปนผูกําหนดแนวทางการดําเนินการและการบริหารของโครงการ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลการดําเนินโครงการฯ ในภาพรวมในพ้ืนท่ีปฏิบัติการระดับจังหวัด

ขอ ๔ ท่ีตั้งหรือท่ีทําการของชมรม ใหเปนไปตามท่ีชมรมกําหนด ภายใตความเห็นชอบของ สปจ.

หมวดท่ี ๒ วัตถุประสงคของชมรม

ขอ ๕ ชมรมมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้

๕.๑ เพ่ือปลูกฝงจิตพอเพียงตานทุจริต ดวยโมเดล STRONG แกเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสูงเมน
ทุกระดับ

๕.๒ เพ่ือปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม รวมท้ังความ
อายและไมทนตอการทุจริต แกเจาหนาท่ีโรงพยาบาลสูงเมนทุกระดับ.

๕.๓ เพ่ือปองกันการทุจริตเชิงรุก ผานกระบวนการมีสวนรวมของเจาหนาท่ีทุกระดับ

ในโรงพยาบาลสูงเมน



๒.

๕.๔ เพ่ือยกระดับการรับรูการทุจริตของเจาหนาท่ีทุกระดับในโรงพยาบาลสูงเมน

๕.๕ รวมมือกับองคกรตางๆ หรือชมรมอ่ืนๆ ท่ีมีวัตถุประสงคในการตอตานการทุจริต รวมท้ัง
การดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชน ท้ังนี้ โดยไมดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการเมือง

หมวดท่ี ๓ สมาชิก

ขอ ๖ คุณสมบัติของสมาชิกชมรม เปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ ความเขาใจในงานปองกันและ
ตานทุจริตเปนผูประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ มีความมุงม่ันพรอมท่ีจะรวมทํา
กิจกรรม ขยายผลสรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต รวมท้ังสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ช. ได

ขอ ๗ ไมมีการเรียกเก็บคาสมัคร และคาบํารุงประจําป

ขอ ๘ การสมัครเขาเปนสมาชิกของชมรม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของชมรมยื่นใบสมัคร
ตามแบบของชมรมกําหนด ภายใตความเห็นชอบของ สปจ. และเลขานุการจะนําเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการชมรมเพ่ือพิจารณาอนุมัติวาจะรับหรือไมรับเขาเปนสมาชิกของชมรม และเม่ือคณะกรรมการ
ชมรมพิจารณารับเปนสมาชิกชมรมแลว ใหเลขานุการเปนผูแจงใหผูสมัครทราบและนําขอมูลเขาระบบ
ฐานขอมูลทะเบียนสมาชิก STRONG โรงพยาบาลสูงเมน โดยเร็ว

ท้ังนี้ ในปแรกของการกอตั้งชมรม กําหนดใหมีสมาชิกชมรม จํานวนไมนอยกวา ๕๐ คน และสามารถ
ขยายจํานวนสมาชิกชมรมในปถัดไป

ขอ ๙ สมาชิกภาพของสมาชิกชมรม เริ่มนับตั้งแตวันท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขา
เปนสมาชิก

ขอ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกทุกประเภทสิ้นสุดลงดวยเหตุ ดังตอไปนี้

๑๐.๑ ตาย

๑๐.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการได
พิจารณาอนุมัติ

๑๐.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก

๑๐.๔ คณะกรรมการลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓
ใน ๔ ในกรณีท่ีสมาชิกผูนั้น

๑๐.๔.๑ กระทําความผิดถึงตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาของศาลท้ังนี้ไม รวมถึง
ความผิด ลหุโทษหรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท

๑๐.๔.๒ ละเมิดระเบียบหรือธรรมนูญของชมรมโดยเจตนา ท่ีจะนําความเสื่อมเสีย
มาสูชมรม



๓.

ขอ ๑๑ สิทธิและหนาท่ีของสมาชิก

๑๑.๑ สมาชิกชมรมมีสิทธิท่ีจะเสนอความคิดเห็น ซักถาม และอภิปราย เก่ียวกับกิจกรรม
ของชมรมตอคณะกรรมการชมรมได และมีสิทธิท่ีจะรวมในกิจกรรมตางๆ ของชมรม แตการออกเสียงเก่ียวกับ
การบริหารงาน การเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมของชมรม และ การสมัครรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ
ชมรม ใหเปนสิทธิของสมาชิกเทานั้น

๑๑.๒ สมาชิกชมรมมีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ท่ีชมรมไดจัดใหมีข้ึน

๑๑.๓ สมาชิกชมรมมีสิทธิเขารวมประชุมใหญของชมรม

๑๑.๔ สมาชิกชมรมมีสิทธิในการประดับเครื่องหมายประเภทตางๆ ของชมรมได

๑๑.๕ สมาชิกชมรม รวมกันไมนอยกวา ๓๐ คน มีสิทธิขอตอคณะกรรมการชมรมเพ่ือตรวจ
เอกสาร บัญชีทรัพยสินของชมรมไดในเวลาอันควร

๑๑.๖ สมาชิกชมรมมีหนาท่ีประพฤติตามระเบียบปฏิบัติ และธรรมนูญของชมรม

๑๑.๗ สมาชิกชมรมมีหนาท่ีปองกันรักษาเกียรติของชมรม และไมกระทําการใดๆอันจะนํามา
ซึ่งความเสียหายแกมวลสมาชิก และชมรม

๑๑.๘ สมาชิกชมรมมีหนาท่ีใหความรวมมือ ขยายผล และสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ
ของชมรม

๑๑.๙ สมาชิกชมรมมีหนาท่ีเผยแพรชื่อเสียงของชมรมใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย

หมวดท่ี ๔ คณะกรรมการชมรม

ขอ ๑๒ การดําเนินการตามวัตถุประสงคของชมรมการกําหนดนโยบายในการบริหารกิจการของชมรม
ใหอยูภายใตการอํานวยการของคณะกรรมการชมรม ซึ่งประกอบดวย

๑๒.๑ ท่ีปรึกษาชมรม ไดแก

๑๒.๑.๑ ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัดแพร

๑๒.๑.๒ ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแพร

๑๒.๑.๓ เจาพนักงานปองกันการทุจรติหรือเจาหนาท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา

จังหวัดแพร ท่ีไดรับมอบหมาย จํานวน ๒ ตําแหนง

๑๒.๑.๔ โคช STRONG โรงพยาบาลสูงเมน



๔.

๑๒.๒ ประธานคณะกรรมการชมรม ทําหนาท่ีเปนหัวหนาในการดูแลและจัดการกิจการของ
ชมรม เปนผูแทนชมรมใน การติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ชมรม และการประชุมใหญ ของชมรม

๑๒.๓ รองประธานคณะกรรมการชมรม ทําหนาท่ีเปนผูชวยประธานชมรมในการดูแลและ
จัดการกิจการของชมรม ดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายจากประธานชมรม และทําหนาท่ีแทนประธานชมรม
เม่ือประธานชมรมไมอยู หรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาท่ีได แตการทําหนาท่ีแทนประธานชมรม ใหรองประธาน
ตามลําดับตําแหนงเปน ผูกระทําการแทน

๑๒.๔ เลขานุการ ทําหนาท่ีเก่ียวกับงานธุรการของชมรมท้ังหมด รับผิดชอบการดําเนินงาน
ภายใน สํานักงานชมรม ประสานงานการจัดกิจกรรมภายในระหวางคณะกรรมการชมรม และปฏิบัติตามคําสั่ง
ของ ประธานชมรมตลอดจนทําหนาท่ีเปนเลขานุการในการประชุมตางๆ ของชมรม

๑๒.๕ เหรัญญิก ทําหนาท่ีเก่ียวกับการเงินท้ังหมดของชมรม จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย
บัญชีงบดุล ของชมรม และเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ของชมรมไวเพ่ือตรวจสอบ และปฏิบัติงานตามท่ี
ประธานชมรม มอบหมาย

๑๒.๖ ฝายประชาสัมพันธ ทําหนาท่ีเผยแพรกิจการ และชื่อเสียงเกียรติคุณของชมรมให
สมาชิกและบุคคล โดยท่ัวไปใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย และปฏิบัติงานตามท่ีประธานชมรมมอบหมาย

๑๒.๗ ฝายสมาชิกสัมพันธ ทําหนาท่ีเก่ียวกับการรับสมัครสมาชิกชมรม จัดทําทะเบียนสมาชิก
ท้ังหมดของชมรม จัดทําแผนสิทธิประโยชนแกกรรมการและสมาชิก และปฏิบัติงานตามท่ีประธานชมรม
มอบหมาย

๑๒.๘ ปฏิคม ทําหนาท่ีวางแผนและดําเนินการตอนรับ รับรองสมาชิกและผูมาเยือน ดูแล
รักษา จัดสถานท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวก จัดเตรียม จัดหา และประสานงานเพ่ือเตรียมวัสดุ อุปกรณ อาหาร
เครื่องดื่ม ในการรับรองสมาชิกและผูมาเยือน

๑๒.๙ กรรมการตําแหนงอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

ขอ ๑๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม ใหท่ีประชุมใหญโดยสมาชิกชมรม เลือกคณะกรรมการ
ชมรม ท่ีสมัครหรือสมาชิกในชมรมเสนอชื่อ เม่ือไดคณะกรรมการชมรมแลว ใหประชุมเพ่ือเลือกประธานชมรม
๑ คน และแตงตั้งกรรมการใหดํารงตําแหนงตางๆ ในคณะกรรมการชมรม ตามขอ ๑๔ โดยจํานวนของ
คณะกรรมการชมรมท่ีมาจากการเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบชมรมวาดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม

ขอ ๑๔ คณะกรรมการบริหารอยูในตําแหนงวาระ ๒ ป โดยประธานชมรมจะดํารงตําแหนงติดตอกัน
ได ไมเกิน ๒ วาระ ในระหวางท่ีคณะกรรมการชมรมชุดใหมยังไมไดมีการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการชมรมท่ี
ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับการเลือกตั้ง และใหสงและ
รับมอบงานระหวางคณะกรรมการชุดเกา และคณะกรรมการชุดใหมใหเปนท่ีเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต
วันท่ีคณะกรรมการชมรมชุดใหมไดรับเลือกตั้ง



๕.

ขอ ๑๕ ในกรณีท่ีตําแหนงใดๆ ในคณะกรรมการชมรม วางลงอันเนื่องจากเหตุอ่ืนท่ีมิใชการครบวาระ
ใหคณะกรรมการชมรมท่ีเหลืออยู เชิญสมาชิกผูหนึ่งผูใดท่ีเห็นควร เขาเปนกรรมการชมรมแทนตามจํานวน
ท่ี ขาด ในกรณีท่ีเปนประธานคณะกรรมการชมรม ใหเลือกประธานคณะกรรมการชมรมคนใหม ท้ังนี้ การท่ีเขา
มารับตําแหนงแทนอยูในตําแหนงไดเพียงระยะเวลาท่ีเหลือของผูซึ่งตนแทนเทานั้น

ขอ ๑๖ ประธานหรือกรรมการชมรมอาจจะพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวย เหตุผล
ตอไปนี้

๑๖.๑ ตาย

๑๖.๒ ลาออก

๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ

๑๖.๔ ขาดการประชุมติดตอกันเกิน ๓ ครั้ง

๑๖.๕ ท่ีประชุมใหญมีมติใหออกจากตําแหนง

ขอ ๑๗ ประธานหรือกรรมการชมรมท่ีประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการใหยื่นใบลาออกเปน
ลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการชมรม และท่ีประชุมคณะกรรมการชมรมรับทราบการลาออก

ขอ ๑๘ คณะกรรมการชมรมมีอํานาจและหนาท่ี คือ

๑๘.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพ่ือใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น
จะตองไมขัดตอธรรมนูญฉบับนี้

๑๘.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาท่ีของชมรม

๑๘.๓ มีอํานาจแตงตั้งท่ีปรึกษาชมรม หรืออนุกรรมการได โดยอยูในตําแหนงไดไมเกิน วาระ
ของคณะกรรมการท่ีแตงตั้ง

๑๘.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ
๑๘.๕ มีอํานาจแตงตั้งตําแหนงอ่ืนๆ ท่ียังมิไดกําหนดไวในธรรมนูญนี้

๑๘.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของชมรม เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนมีอํานาจ
อ่ืนๆ ตามท่ีธรรมนูญกําหนดไว

๑๘.๗ มีหนาท่ีรับผิดชอบในกิจการท้ังหมด รวมท้ังการเงิน และทรัพยสินท้ังหมดของชมรม
18.8 มีหนาท่ีจัดประชุมใหญวิสามัญ ตามท่ีสมาชิกสามัญ จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน ได เขาชื่อรองขอใหจัด
ประชุมใหญวิสามัญข้ึน ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญข้ึนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันท่ีไดรับ
หนังสือรองขอ

๑๘.๙ มีหนาท่ีจัดเอกสารหลักฐานตางๆ ท้ังท่ีเก่ียวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนิน
กิจกรรมตางๆ ของชมรมใหถูกตองตามหลักวิชาการเงินและบัญชีและสามารถจะใหสมาชิกชมรมตรวจดูได เม่ือ
สมาชิกชมรมรองขอ

๑๘.๑๐ มีหนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีธรรมนูญไดกําหนดไว



๖.

ขอ ๑๙. คณะกรรมการชมรมจะตองประชุมกันอยางนอยไตรมาสละ ๑ ครั้ง ท้ังนี้เพ่ือปรึกษาหารือ
เก่ียวกับกิจการของชมรม

ขอ ๒๐ การประชุมคณะกรรมการชมรม จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของ
คณะกรรมการชมรม จึงถือวาครบองคประชุม มติของท่ีประชุมคณะกรรมการชมรม ใหถือคะแนนเสียงขาง
มากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากันก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด

ขอ ๒๑ ในการประชุมคณะกรรมการชมรม ถาประธานชมรม และรองประธานไมอยูในท่ีประชุม
หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ก็ใหกรรมการชมรมท่ีเขาประชุมในคราวนั้นเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน
ประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดท่ี ๕ โคช STRONG – จิตพอเพียงตานทุจริต

ขอ ๒๒ กําหนดใหมีโคช STRONG–จิตพอเพียงตานทุจริต โดยมีบทบาทหนาท่ีดังนี้

๒๒.๑ ดําเนินงานภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแพร

๒๒.๒ เปนผูแนะนํา/ท่ีปรึกษา และเปนพ่ีเลี้ยงแกชมรมฯ ในการดําเนินกิจกรรมของชมรมฯ

๒๒.๓ รวมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแพรในการกํากับ ติดตาม และ ประเมินผลการ
ดําเนินโครงการในภาพรวมระดับจังหวัดท่ีชมรมฯ ดําเนินการ

ขอ ๒๓ การไดมาและการพนจากตําแหนงโคช STRONG–จิตพอเพียงตานทุจริต เปนไปตามท่ี
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแพร กําหนด

หมวดท่ี ๖ การประชุมใหญ

ขอ ๒๔ การประชุมของชมรมมี ๓ ชนิด คือ

๒๔.๑ ประชุมใหญสามัญ

๒๔.๒ ประชุมใหญวิสามัญ

๒๔.๓ ประชุมคณะกรรมการชมรม

ขอ ๒๕ คณะกรรมการชมรมจะตองจัดการประชุมใหญสามัญประจําปงบประมาณ ๑ ครั้ง และในการ
ประชุมใหญใหมีระเบียบวาระการประชุมใหชัดเจน และตองมีวาระการประชุมอยางนอย ดังนี้

๒๕.๑ ประธานแจงเพ่ือทราบ
๒๕.๒ ประธานแถลงผลการดําเนินงานในรอบปหรือรอบครึ่งป

๒๕.๓ เหรัญญิกรายงานงบการเงินประจําปท่ีผานมา
๒๕.๔ การดําเนินกิจการของชมรม
๒๕.๕ แผนการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม (ถามี)

๒๕.๖ การเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม เม่ือครบกําหนดวาระ
๒๕.๗ เรื่องอ่ืนๆ ถามี



๗.

ขอ ๒๖ การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีข้ึนไดก็โดยเหตุท่ีคณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีข้ึน หรือ
เกิดข้ึนดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิก ไมนอยกวา ๓๐ คน รองขอตอคณะกรรมการใหจัดใหมีข้ึน

ขอ ๒๗ การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขานุการคณะกรรมการชมรมเปนผูแจงกําหนดนัดประชุม
ใหญใหสมาชิกชมรมทราบ เปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานท่ีใหชัดเจน โดยจะตองแจงให
สมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน สําหรับการประชุมใหญสามัญ และลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน
สําหรับการประชุมใหญวิสามัญ และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว ณ สํานักงานของชมรมเปนเวลาไมนอย
กวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ

ขอ ๒๘ ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกเขารวม
ประชุมไมนอยกวา ๕๐ คน จึงจะถือวาครบองคประชุมแตถาเม่ือถึงกําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมก็ใหขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร แตเม่ือครบกําหนดเวลาท่ีขยายออกไปแลว ยังมี
สมาชิกเขารวมประชุมไมครบองคประชุม ก็ใหเลื่อนการประชุมคราวนั้นไป และใหจัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง
ภายใน ๑๔ วันนับแตวันท่ีนัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม

ขอ ๒๙ การลงมติตางๆ ในท่ีประชุมใหญ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของสมาชิกชมรมท่ีอยูในท่ี
ประชุมเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงท่ีลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด ๗

ขอ ๓๐ ในการประชุมใหญของชมรม ถาประธานชมรม และรองประธานไมมารวมประชุม หรือไม
สามารถจะปฏิบัติหนาท่ีได ใหท่ีประชุมใหญทําการเลือกกรรมการท่ีมารวมประชุมคนใดคนหนึ่งใหทําหนาท่ี
เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

หมวดท่ี ๗ การเงินและทรัพยสิน

ขอ ๓๑ การเงินและทรัพยสินท้ังหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการชมรม เงินสดของ
ชมรม ถามีใหนําฝากไวในบัญชีธนาคารฯ ตามมติของคณะกรรมการ

ขอ ๓๒ การลงนามสั่งจายเงินจากธนาคาร จะตองประกอบดวยลายมือชื่อของผูมีอํานาจจํานวน ๒ ใน
๓ คน ดังนี้

๓๒.๑ ประธานคณะกรรมการชมรม

๓๒.๒ เหรัญญิกชมรม

๓๒.๓ กรรมการชมรมท่ีไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการชมรม

ขอ ๓๓ ใหประธานคณะกรรมการชมรมมีอํานาจสั่งจายเงินของชมรมไดครั้งละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการชมรม

ขอ ๓๔ ใหเหรัญญิกชมรมมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของชมรมไมเกิน ๕.๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน)
ถาเกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของชมรมทันทีท่ีโอกาสอํานวยให

ขอ ๓๕ เหรัญญิกชมรม จะตองทําบัญชีรายรับ รายจาย บญัชีงบดุล และการรับหรือจายเงินทุกครั้ง ให
ถูกตองตามหลักวิชาการเงินและบัญชี



๘.

หมวดท่ี ๘ การเปลี่ยนแปลงแกไขธรรมนูญและการเลิกชมรม

ขอ ๓๖ ธรรมนูญของชมรมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของท่ีประชุมใหญเทานั้น และองคประชุม
ใหญจะตองมีสมาชิกชมรมเขารวมประชุมไมนอยกวา ๕๐ คน มติของท่ีประชุมใหญในการใหเปลี่ยนแปลงแกไข
ธรรมนูญ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกชมรมท่ีเขารวมประชุมท้ังหมด โดยการเสนอ
แกไขธรรมนูญ สามารถดําเนินการไดโดย

๓๖.๑ คณะกรรมการชมรมเปนผูเสนอ โดยแจงขอเสนอเปนลายลักษณอักษรแกสมาชิก
ชมรมกอนวันนัดประชุม ไมนอยกวา ๑๕ วัน

๓๖.๒ สมาชิกชมรมไมนอยกวา ๒๐ คน ทําหนังสือเสนอตอคณะกรรมการชมรม กอนวัน นัด
ประชุมไมนอยกวา ๓๐ วัน

ขอ ๓๗ การเลิกชมรมจะเลิกไดโดยมติของท่ีประชุมใหญของชมรม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของ
กฎหมาย มติของท่ีประชุมใหญท่ีใหเลิกชมรมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของสมาชิกท่ีเขารวม
ประชุมท้ังหมด และองคประชุมใหญจะตองไมนอยกวา ๘๐ คน

ขอ ๓๘ เม่ือชมรมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพยสินของชมรมท่ีเหลืออยู หลังจากท่ีไดชําระ
บัญชีเปนท่ีเรียบรอยแลว ใหตกเปนของโรงพยาบาลสูงเมน

หมวดท่ี ๙ ขอกําหนดพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของสมาชิกชมรม

ขอ ๓๙ มีความซื่อสัตยสุจริตเปนท่ีประจักษ

ขอ ๔๐ มีวินัย

ขอ ๔๑ มีความรับผิดชอบ

ขอ ๔๒ มีเจตจํานงในการปองกันและปราบปรามการทุจริต

ขอ ๔๓ มีความพรอมในการทํากิจกรรมของชมรม

ขอ ๔๔ มีความพรอมในการขยายผลกิจกรรมของชมรม

หมวดท่ี 10 บทเฉพาะกาล

ขอ ๔๕ ใหบุคคลตามท่ีประชุม คบส.พ. คัดเลือกใหทําหนาท่ีในตําแหนงคณะกรรมการชมรม (คกช.)
เปนผูกอตั้งชมรมและเปนผูดําเนินการเรียกประชุมสมาชิกท่ีไดรับการคัดเลือกไวแลว เพ่ือกอตั้งชมรมและ
ดําเนินการเลือกคณะกรรมการชมรมชุดกอตั้ง เพ่ือดําเนินกิจการของชมรมตามธรรมนูญนี้จนกวาจะมี
คณะกรรมการชมรมชุดใหมจากการประชุมใหญสามัญครั้งตอไป

ขอ ๔๖ ธรรมนูญฉบับนี้นั้น ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันท่ีชมรมไดรับการรับรองจากสมาชิกท่ี มารวม
ประชุมจัดตั้งชมรม

ขอ ๔๗ เม่ือชมรมไดรับการรับรอง ก็ใหถือวาสมาชิกผูเขารวมประชุมในวันประชุมจัดตั้งชมรมท้ังหมด
เปนสมาชิกชมรม และสมาชิกภาพของคณะกรรมการชมรมท่ีตั้งข้ึน เริ่มตั้งแตวันประชุมจัดตั้งชมรมเปนตนไป
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