ระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลแพร่
------------------หมวดที๑่ ชื่อและบทนิยาม เครื่องหมาย สถานที่ตั้ง
ข้อที่ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลแพร่”
ข้อที่ ๒ เครื่องหมายชมรม

ข้อที่ ๓ ที่ตั้งชมรม ณ โรงพยาบาลแพร่ เลขที่ 144 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
ข้อที่ ๔ ในข้อบังคับนี้
“ชมรม” หมายถึง “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลแพร่”
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการบริหารชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
โรงพยาบาลแพร่
“ครอบครัว” หมายถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร
หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์
ข้อที่ ๕ ชมรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกดาเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับสมาชิกทั้งทางวิชาชีพและสังคม ซึ่งรวมวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ด้วย คือ
(๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
(๒) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกิจกรรมการช่วยเหลือด้านสัง คมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้อยโอกาส
(๓) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และเป็นแหล่งแพร่ข่าวสาร สุขภาพภาคประชาชน
(๔) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและสวัสดิการของสมาชิก
(๕) เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพต่างฯของสมาชิก
(6) เพื่อเป็นศูนย์ประสานเครือข่าย ผู้ปฏิบัติง านในโรงพยาบาลแพร่ ทุกวิชาชีพในด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
(7) เพื่อส่งเสริมให้ผู้อานวยการโรงพยาบาลแพร่ มีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุ จ ริ ต ในเครื อข่ า ยหน่วยงานระดั บ อาเภอให้ มี ระบบการขั บเคลื่ อนการป้ องกั นการทุ จ ริต และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ
ข้อที่ ๖ สมาชิกชมรมหมายถึง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแพร่ และได้ยื่นใบสมัครตามแบบที่ชมรม
กาหนด
ข้อที่ ๗ สมาชิกชมรมมีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดในชมรม

ข้อที่ ๘ สมาชิกมีสิทธิ์เสนอญัตติต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารคนหนึ่ง คนใดหรือทั้ง คณะ
พ้นจากตาแหน่ง แต่มติที่ว่านี้จะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกทั้งหมด
ข้อที่ ๙ สมาชิกมีสิทธิ์ขอตรวจสอบเอกสารใดๆ ที่อยู่ในการครอบครองของคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือทั้ง
คณะได้ เมื่อมีเหตุผลหรือพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการคนหนึ่ง คนใด หรือทั้งคณะมีการดาเนินการอัน
ไม่สุจริตหรืออาจเป็นผลเสียหายแก่ชมรม การขอตรวจสอบการดาเนินงานให้สมาชิกยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อประธานกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการชมรม โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย ๕ คน
หมวดที่ 4 การพ้นจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๑๐ การพ้นจากสมาชิกภาพ
(๑) ชมรมฯหยุดดาเนินการ
(๒) ตาย
(๓) ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานชมรม
(๔) คณะกรรมการมีมติให้ออก
(๕) หมดสมาชิกภาพตามข้ออื่นๆของชมรม
ข้อ ๑๑ เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดสิ้นสุดลง ให้นายทะเบียนขีดฆ่าชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกแล้วแจ้งให้สมาชิก
ผู้นั้นทราบ และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารชมรมทราบในการประชุมกรรมการ
หมวดที่5 กรรมการบริหารชมรม
ข้อ๑๒ คณะกรรมการอานวยการโดยตาแหน่ง และให้ดาเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการชมรม ๑ คน พร้อม
ทั้งคณะกรรมการอื่นๆประกอบด้วยตาแหน่งต่างๆ ดังนี้ (สามารถปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสม)
(๑) รองประธานกรรมการ ๒ คนประกอบด้วย
๑ รองประธานฝ่ายบริหาร
๒ รองประธานฝ่ายวิชาการ
(๒) นายทะเบียน ๑ คน และผู้ช่วยนายทะเบียน ๑ คน
(๓) เลขานุการ ๑ คน และผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คน
(๔) เหรัญญิก ๑ คน และผู้ช่วยเหรัญญิก ๑ คน
(๕) ประชาสัมพันธ์ ๑ คน และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ๑ คน
(๖) ปฎิคม ๑ คน และผู้ช่วยปฎิคม ๑ คน
(๗) นอกเหนือจาก (๑)-(๖) เป็นกรรมการ
หมวดที่6 กรรมการที่ปรึกษา
ข้อที๑่ ๓ กรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการโรงพยาบาลแพร่
(๒) รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
(๓) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

หมวดที่7 คณะกรรมการตรวจสอบกิจการชมรม
ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบกิจการชมรมจากสมาชิกชมรม จานวน ๓ - ๕ คน
(๑) ตรวจสอบกิจการชมรมปีละ ๒ ครั้ง
(๒) รับเรื่องราวที่สมาชิกยื่นขอตรวจสอบ
(๓) รายงานผลการตรวจสอบกิจการตามข้อ ๑๔ (๑) (๒) ให้กรรมการบริหารทราบ
หมวดที่ 8 อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๕ กรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ดาเนินการทั้งปวงของชมรมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนี้
(๒) อานาจกิจการอื่นใดที่เห็นสมควร เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของชมรม
(๓) ออกระเบียบใดๆ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของชมรม แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการนอกเหนือจากมีอานาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕ แล้วยังมีหน้าที่
(๑) เป็นประธานในการประชุมต่างๆ
(๒) ประสานงานของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
(๓) ควบคุมการดาเนินงานของคณะกรรมการ
(๔) ควบคุมและกากับนโยบายของชมรม
(๕) การดาเนินงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่สมาชิก
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆเพื่อดาเนินการเกี่ยวกับกิจการของชมรม
ข้อ ๑๗ รองประธานกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ข้อที่ ๑๘ นายทะเบียนมีหน้าที่
(๑) จัดทาและเก็บรักษาทะเบียนสมาชิก
(๒) ควบคุมพัสดุและเอกสารต่างๆของชมรม
ข้อ ๑๙ เหรัญญิกมีหน้าที่
(๑) ควบคุม เก็บรักษาเงินของชมรม
(๒) จัดทาและเก็บเอกสารการเงินของชมรม
(๓) จัดทารายรับ-รายจ่าย และงบดุลเสนอต่อประธานกรรมการหรือแจ้งที่ประชุมเมื่อมีการประชุม
ข้อที่ ๒๐ เลขานุการ มีหน้าที่
(๑) ประสานการดาเนินงาน ติดต่อสื่อสารในกิจการของชมรมตามที่ประธานชมรมมอบหมาย
(๒) จัดการประชุมคณะกรรมการ
ข้อที่ ๒๑ ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่
(๑) จัดทาจดหมายข่าวและจุลสารของชมรม
(๒) เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของชมรมฯและผลงานของสมาชิก
(๓) เป็นโฆษกของชมรม
(๔) จัดทาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชมรมฯ

ข้อที่ ๒๒ ปฏิคม มีหน้าที่
(๑) ต้อนรับสมาชิกและผู้มาติดต่อกับชมรม
(๒) จัดหาทุนสารองสาหรับกิจกรรมต่างๆของชมรม
(๓) จัดการประชุมใหญ่สมาชิกและประชุมอื่นๆนอกเหนือจากการประชุมชมรมฯ
ข้อที่ ๒๓ ให้ผู้ช่วยตามข้อ ๑๙ - ๒๓ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยและหรือปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการตาม
ข้อ ๑๙-๒๓ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
หมวดที่ 8 การดารงตาแหน่ง
ข้อ ๒๔ ประธานชมรมและคณะกรรมการชมรม อยู่ในตาแหน่งคราวล่ะ ๒ ปี แต่ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะได้รับ
เลือกตั้งใหม่
ข้อที่ ๒๕ คณะกรรมการพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ถึงคราวออกตามวาระ
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ
(๕) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
ข้อที่ ๒๖ ตาแหน่งกรรมการว่างลง นอกจากตามวาระให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๓ แต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
ภายใน ๓๐ วัน เว้นแต่วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการจะสิ้นสุดลงไม่เกิน ๓๐วัน กรรมการที่แต่งตั้งแทน
ตาแหน่งที่ว่างลงมีสิทธิ์ดารงตาแหน่งนั้นเท่ากับผู้ที่พ้นจากตาแหน่ง
ข้อที่ ๒๗ ถ้าตาแหน่งกรรมการว่างลงเมื่อถึงคราวออกตามวาระให้ดารงตาแหน่งนั้นอยู่ปฏิบัติงานจนกว่าจะได้
ทาการมอบหมายให้กรรมการทีได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับตาแหน่งใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นภายใน
๓๐ วัน หลังเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่
ข้อที่ ๒๘ การมอบหมายงานระหว่างกรรมการแต่ล่ะตาแหน่งให้ทาเป็นหนังสือและมีกรรมการอื่นเป็นพยาน
อย่างน้อย ๒ คน
หมวดที่ 9 ทุนดาเนินการ
ข้อที่ ๒๙ ชมรมอาจหาทุนดาเนินการได้ ดังนี้
(๑) จากเงินบารุงของสมาชิก
(๒) จากเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ออกให้
(๓) จากการจัดหารายได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
(๔) จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
หมวดที่ 10 การลงลายมือชื่อ
ข้อที่ ๓๐ ให้ประธานชมรม มีอานาจลงลายมือชื่อแทนชมรมในเอกสารทั้งปวง
หมวดที่ 11 การประชุม
ข้อที่ 31 ให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ข้อที่ 32 ในการประชุมกรรมการบริหารแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือ
ว่าครบองค์ประชุม

รายชื่อสมาชิก ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
ลาดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางบุษบา พริบไหว
นางสาวเสาวลักษณ์ อุ่นอารมณ์
นางพจนพร งามประภาสม
นางสุมิตรา สุทธิไสย
นางสาวธันยาภรณ์ ชื่นบาน

6

นางสาวอุไรพร พงศ์พัฒนาวุฒิ

7

นางยุวเรศ เสนาธรรม

8

นางถมยา วงศ์บุญยิ่ง

9
10

นางเกษร พงษ์ไสว
นางกนกกาญจน์ นามปรีดา

11

นางชวนพิศ เพชรโก

12

นางอโณทัย เทียมอินทร์

13

นางสาวศลีรา เปล่งแสง

14

นางสาวปิยธิดา พิชัย

15
16
17
18
19
20

นายบัญชา กรรณิกา
นางศิรินารถ เตียวศิริ
นายเอกชัย จงเกิดสิริทรัพย์
นายจักรกฤษณ์ วงศ์ฐิติพรรณ
นางสาวกรรณิการ์ ชุมศรี
นายจตุรภัทร จิตผ่อง

ตาแหน่ง
รองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นายแพทย์ชานาญการ
เภสัชกรเชี่ยวชาญ
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญ
การพิเศษ
นักวิชาการสถิติชานาญการ
นักสังคมสงเคราะห์ชานาญ
การ
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญ
การ
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุข
ชานาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชานาญงาน
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นิติกร
นักวิชาการพัสดุ

ตาแหน่งในชมรม
ประธานชมรม
รองประธานชมรม
รองประธานชมรม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
เหรัญญิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก
เลขานุการ

ใบสมัครสมาชิกชมรม

โรงพยาบาลแพร่

