


ระเบียบชมรม  STRONG จิตพอเพยีงต้านทุจริต โรงพยาบาลแพร ่
------------------- 

หมวดที๑่ ชื่อและบทนิยาม  เคร่ืองหมาย  สถานที่ต้ัง 
ข้อท่ี ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลแพร่” 
ข้อท่ี ๒ เครื่องหมายชมรม  

 
 
 
 

ข้อท่ี ๓ ท่ีต้ังชมรม ณ โรงพยาบาลแพร่ เลขท่ี 144 ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000  
ข้อท่ี ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “ชมรม”  หมายถึง  “ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  โรงพยาบาลแพร่” 
 “คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารชมรม STRONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต 
โรงพยาบาลแพร่ 
 “ครอบครัว”  หมายถึง  บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  และบุตร 

หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ 
ข้อท่ี ๕ ชมรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกด าเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับสมาชิกท้ังทางวิชาชีพและสังคม  ซึ่งรวมวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ด้วย  คือ 
 (๑) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
 (๒) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกิจกรรมการช่วยเหลือด้านสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลด้อยโอกาส 
 (๓) เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และเป็นแหล่งแพร่ข่าวสาร  สุขภาพภาคประชาชน 
 (๔) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและสวัสดิการของสมาชิก 
 (๕) เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพต่างฯของสมาชิก 
 (6) เพื่อเป็นศูนย์ประสานเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแพร่ทุกวิชาชีพในด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
 (7) เพื่อส่งเสริมให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่ มีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในเครือข่ายหน่วยงานระดับอ าเภอให้มีระบบการขับเคล่ือนการป้องกันการทุจริตและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต 

 
หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ 

ข้อท่ี ๖ สมาชิกชมรมหมายถึง เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแพร่  และได้ยื่นใบสมัครตามแบบท่ีชมรม
ก าหนด 
ข้อท่ี ๗ สมาชิกชมรมมีสิทธิ์ได้รับเลือกต้ังเป็นกรรมการ  หรือเจ้าหน้าท่ีอื่นใดในชมรม 



ข้อท่ี ๘ สมาชิกมีสิทธิ์เสนอญัตติต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดหรือท้ังคณะ 
พ้นจากต าแหน่ง แต่มติท่ีว่านี้จะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกท้ังหมด 
ข้อท่ี ๙ สมาชิกมีสิทธิ์ขอตรวจสอบเอกสารใดๆ ท่ีอยู่ในการครอบครองของคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือท้ัง
คณะได้  เมื่อมีเหตุผลหรือพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการคนหนึ่งคนใด  หรือท้ังคณะมีการด าเนินการอัน
ไม่สุจริตหรืออาจเป็นผลเสียหายแก่ชมรม  การขอตรวจสอบการด าเนินงานให้สมาชิกยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อประธานกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการชมรม  โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย ๕ คน 

หมวดที่ 4 การพ้นจากสมาชิกภาพ 
ข้อ ๑๐ การพ้นจากสมาชิกภาพ   
      (๑) ชมรมฯหยุดด าเนินการ 
      (๒) ตาย 
      (๓) ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานชมรม 
      (๔) คณะกรรมการมีมติให้ออก 
      (๕) หมดสมาชิกภาพตามข้ออื่นๆของชมรม 
ข้อ ๑๑ เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดส้ินสุดลง  ให้นายทะเบียนขีดฆ่าช่ือออกจากทะเบียนสมาชิกแล้วแจ้งให้สมาชิก 
ผู้นั้นทราบ  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารชมรมทราบในการประชุมกรรมการ 

หมวดที่5 กรรมการบริหารชมรม 
ข้อ๑๒ คณะกรรมการอ านวยการโดยต าแหน่ง และให้ด าเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการชมรม  ๑ คน พร้อม
ท้ังคณะกรรมการอื่นๆประกอบด้วยต าแหน่งต่างๆ 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 
ข้อท่ี๑๓ กรรมการท่ีปรึกษาประกอบด้วย 
         (๑) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลแพร่ 
         (๒) รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
         (๓) หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 
 
 



หมวดที่7 คณะกรรมการตรวจสอบกิจการชมรม 
ข้อ ๑๔ ให้คณะกรรมการบริหารแต่งต้ังกรรมการตรวจสอบกิจการชมรมจากสมาชิกชมรม  จ านวน ๓ - ๕ คน  
       (๑) ตรวจสอบกิจการชมรมปีละ ๒ ครั้ง 
               (๒) รับเรื่องราวที่สมาชิกยื่นขอตรวจสอบ 
               (๓) รายงานผลการตรวจสอบกิจการตามข้อ ๑๔ (๑) (๒) ให้กรรมการบริหารทราบ 

หมวดที่ 8  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ข้อ ๑๕ กรรมการมีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
           (๑) ด าเนินการท้ังปวงของชมรมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนี้ 
           (๒) อ านาจกิจการอื่นใดท่ีเห็นสมควร  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของชมรม 
           (๓) ออกระเบียบใดๆ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของชมรม  แต่ท้ังนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการนอกเหนือจากมีอ านาจหน้าท่ีตามข้อ ๑๕ แล้วยังมีหน้าท่ี 
            (๑) เป็นประธานในการประชุมต่างๆ 
            (๒) ประสานงานของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
            (๓) ควบคุมการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
            (๔)  ควบคุมและก ากับนโยบายของชมรม 
            (๕)  การด าเนินงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่สมาชิก 
            (๖)  แต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆเพื่อด าเนินการเกี่ยวกับกิจการของชมรม 
ข้อ ๑๗ รองประธานกรรมการให้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
ข้อท่ี ๑๘ นายทะเบียนมีหน้าท่ี 
            (๑) จัดท าและเก็บรักษาทะเบียนสมาชิก 
            (๒) ควบคุมพัสดุและเอกสารต่างๆของชมรม 
ข้อ ๑๙ เหรัญญิกมีหน้าท่ี 
 (๑) ควบคุม เก็บรักษาเงินของชมรม 
 (๒) จัดท าและเก็บเอกสารการเงินของชมรม 
 (๓) จัดท ารายรับ-รายจ่าย  และงบดุลเสนอต่อประธานกรรมการหรือแจ้งท่ีประชุมเม่ือมีการประชุม 
ข้อท่ี ๒๐ เลขานุการ  มีหน้าท่ี 
            (๑) ประสานการด าเนินงาน ติดต่อส่ือสารในกิจการของชมรมตามท่ีประธานชมรมมอบหมาย 
            (๒) จัดการประชุมคณะกรรมการ 
ข้อท่ี ๒๑ ประชาสัมพันธ์มีหน้าท่ี 
              (๑) จัดท าจดหมายข่าวและจุลสารของชมรม 
              (๒) เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของชมรมฯและผลงานของสมาชิก 
 (๓) เป็นโฆษกของชมรม 
 (๔) จัดท าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชมรมฯ 
 
 



ข้อท่ี ๒๒ ปฏิคม  มีหน้าท่ี 
 (๑) ต้อนรับสมาชิกและผู้มาติดต่อกับชมรม 
 (๒) จัดหาทุนส ารองส าหรับกิจกรรมต่างๆของชมรม 
 (๓) จัดการประชุมใหญ่สมาชิกและประชุมอื่นๆนอกเหนือจากการประชุมชมรมฯ 
ข้อท่ี ๒๓ ให้ผู้ช่วยตามข้อ ๑๙ - ๒๓  ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยและหรือปฏิบัติหน้าท่ีแทนกรรมการตาม 
ข้อ ๑๙-๒๓ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 

หมวดที่ 8  การด ารงต าแหน่ง 
ข้อ ๒๔  ประธานชมรมและคณะกรรมการชมรม  อยู่ในต าแหน่งคราวล่ะ ๒ ปี  แต่ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ท่ีจะได้รับ
เลือกตั้งใหม่ 
ข้อท่ี ๒๕ คณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๔) ขาดจากสมาชิกภาพ 
 (๕) ท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ออก 
ข้อท่ี ๒๖ ต าแหน่งกรรมการว่างลง  นอกจากตามวาระให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๓ แต่งต้ังกรรมการใหม่แทน
ภายใน ๓๐ วัน  เว้นแต่วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการจะส้ินสุดลงไม่เกิน ๓๐วัน  กรรมการท่ีแต่งต้ังแทน
ต าแหน่งท่ีว่างลงมีสิทธิ์ด ารงต าแหน่งนั้นเท่ากับผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่ง 
ข้อท่ี ๒๗ ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงเมื่อถึงคราวออกตามวาระให้ด ารงต าแหน่งนั้นอยู่ปฏิบัติงานจนกว่าจะได้
ท าการมอบหมายให้กรรมการทีได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับต าแหน่งใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จส้ินภายใน 
๓๐ วัน  หลังเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 
ข้อท่ี ๒๘ การมอบหมายงานระหว่างกรรมการแต่ล่ะต าแหน่งให้ท าเป็นหนังสือและมีกรรมการอื่นเป็นพยาน
อย่างน้อย ๒ คน 

หมวดที่ 9  ทุนด าเนินการ 
ข้อท่ี ๒๙  ชมรมอาจหาทุนด าเนินการได้  ดังนี้ 
 (๑) จากเงินบ ารุงของสมาชิก 
 (๒) จากเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินท่ีมีผู้ออกให้ 
 (๓) จากการจัดหารายได้ด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม 
 (๔)  จากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 

หมวดที่ 10  การลงลายมือชื่อ 
ข้อท่ี ๓๐  ให้ประธานชมรม  มีอ านาจลงลายมือช่ือแทนชมรมในเอกสารท้ังปวง 

หมวดที่  11  การประชุม 
ข้อท่ี 31 ให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
ข้อท่ี 32 ในการประชุมกรรมการบริหารแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไมน่้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือ
ว่าครบองค์ประชุม 





รายช่ือสมาชิก ชมรม STRONG จิตพอเพยีงต้านทุจริต 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งในชมรม 
1 นางบุษบา  พริบไหว รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ประธานชมรม 
2 นางสาวเสาวลักษณ์  อุ่นอารมณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป รองประธานชมรม 
3 นางพจนพร  งามประภาสม นายแพทย์ช านาญการ รองประธานชมรม 
4 นางสุมิตรา  สุทธิไสย เภสัชกรเช่ียวชาญ กรรมการ 
5 นางสาวธันยาภรณ์  ช่ืนบาน ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

6 นางสาวอุไรพร พงศ์พัฒนาวฒุิ 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
พิเศษ กรรมการ 

7 นางยุวเรศ  เสนาธรรม 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
พิเศษ สมาชิก 

8 นางถมยา  วงศ์บุญยิ่ง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ
พิเศษ สมาชิก 

9 นางเกษร  พงษ์ไสว 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญ
การพิเศษ สมาชิก 

10 นางกนกกาญจน์  นามปรีดา   นักวิชาการสถิติช านาญการ สมาชิก 

11 นางชวนพิศ เพชรโก 
นักสังคมสงเคราะห์ช านาญ
การ สมาชิก 

12 นางอโณทัย  เทียมอินทร์ 
นักเทคนิคการแพทย์ช านาญ
การ สมาชิก 

13 นางสาวศลีรา  เปล่งแสง 
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ เหรัญญิก 

14 นางสาวปิยธิดา  พิชัย 
นักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ สมาชิก 

15 นายบัญชา  กรรณิกา 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ช านาญงาน สมาชิก 

16 นางศิรินารถ  เตียวศิริ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน สมาชิก 

17 นายเอกชัย จงเกิดสิริทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สมาชิก 

18 นายจักรกฤษณ์  วงศ์ฐิติพรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สมาชิก 

19 นางสาวกรรณิการ์  ชุมศรี นิติกร สมาชิก 

20 นายจตุรภัทร  จิตผ่อง นักวิชาการพัสดุ เลขานุการ 

    

    

    



ใบสมัครสมาชิกชมรม 

 

 

โรงพยาบาลแพร่ 

 



 




