
 
 

 
ประกาศโรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน 

เรื่อง ชมรม STRONG โรงพยาบาล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 
  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส ในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ 9 : 

การสรางวัฒนธรรมองคกร โดยที่หนวยงานจะตองสงเสริม และปลูกฝงพฤติกรรมการปฏิบัติงานอยาง

ซื่อสัตย สุจริต และไมทนตอการทุจริต และพัฒนาใหเปนวัฒนธรรมและคานิยมของหนวยงาน ดวยการ

ปลุกฝงสั่งสอน หรือถายถอดแกกันของเจาหนาที่ในหนวยงานจากรุนสูรุน จนกลายเปนแนวทางปฏิบัติ

ประจําหรือวัฒนธรรมของหนวยงาน ซึ่งวัฒนธรรมเหลานี้ ตองเปนการปฏิบัติตนหรือทัศนคติที่เปนการ

ขัดเกลาทางสังคม(Socialization) ใหไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตตาง ๆ ในหนวยงาน จนกระทั่งไมทน

ตอการทุจริต และกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) สงผลใหเจาหนาที่ในหนวยงานเกิด

ความอับอายหรือความกลัวที่จะกระทําการ ทุจริตได รวมไปถึงกระบวนการของหนวยงานที่จะตอง

ปลูกฝง และสรางใหเกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม 

นอกจากนี้หนวยงานยังมีนโยบายการปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงสิทธิ์และศักดิ์ศรีของผูปฏิบัติงาน รวมถึงมี

มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการลวงละเมิดหรอืคุกคามทางเพศในการปฏิบัติงาน 

  ดังนั้น โรงพยาบาลแวงนอย จังหวัดขอนแกน จึงขอจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาล 

แวงนอยป ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบดวยสมาชิกดังนี ้
๑. นางภัทราภรณ  นพแกว นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ            ประธาน 
2.นางวิไลลักษณ   สฤษฎกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               รองประธาน 
๓. นายสันติภาพ   ชัยนาม เภสัชกรชํานาญการ                            สมาชิก 
๔. นางศุภัชญา  ปานสวัสดิ ์ นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ            สมาชิก 
๕. นางสาวโสภา  ประจงบัว นักกายภาพบําบัดปฏบิัติการ                 สมาชิก 
6. นางสาวศศิธร ถิตยกุล เจาพนักงานพัสดุ                                สมาชิก 
7.นางจินตนา    วงษาเวียง เจาพนักงานพัสดุชํานาญการ                  สมาชิก 
8. นางสาวจิราภรณ  ยายอ นักวิชาการเงินและบัญช ี                      สมาชิก 
9.นางสาวสกาวเดือน  ดาเหล็ก เจาพนักงานการเงินและบัญชี                สมาชิก 
10. นางสาวจุฑามาศ  คําโส เจาพนักงานการเงินและบัญชี                สมาชิก 
11.นางสาวรัชน ี ไชยศร ี พนักงานธุรการ                                  สมาชิก 
12.นางชบาไพร  โอวาทฬารพร เภสัชกรชํานาญการ                            สมาชิก 
13.นายสันติภาพ  ชัยนาม เภสัชกรปฏิบัติการ                                 สมาชิก 
14.นายวัชรินทร  พุทธศานติ์บัณฑิต แพทยแผนไทยปฏบิัติการ                        สมาชิก 
15.นางสาวอรอมล  ผองพุฒ แพทยแผนไทย สมาชิก 
16.นางศุภัชญา     ปานสวัสดิ ์ นักเทคนิคการแพทยชํานาญการ                 สมาชิก 
17.นายยุทธพงษ  อาฤทธิ์ นักเทคนิคการแพทยปฏบิัติการ                  สมาชิก 



18. นายภัทรพล  นิลทะการ               นักเทคนิคการแพทย                               สมาชิก 
19.นางสุนันทา     ทินราช                นักรังสีการแพทยชาํนาญการ         สมาชิก 
20.นายณัฐทวรรษ อาชวานันทกุล    ทันตแพทยปฏิบัติการ                              สมาชิก 
21.นางสาวเมธิศา  บุญสาร     ทันตแพทยปฏิบัติการ                              สมาชิก 
22.นายปณต   พรอมแกว                  ทันตแพทยปฏิบัติการ                              สมาชิก 
23.นางประมวล    สุริยะ      เจาพนักงานทนัตสาธารณสุขชํานาญงาน       สมาชิก 
24.นางลําเภา   พันธศรี                    เจาพนักงานทนัตสาธารณสุขชํานาญ สมาชิก 
25.นางชญาดา  สังขทอง                   เจาพนักงานทนัตสาธารณสุขชํานาญ สมาชิก 
26.นางกานตเกษม      พันนา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                       สมาชิก 
27.นางนิตยา  ลักษณะภาวรรณ      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ       สมาชิก 
28.นางสาวเบญจมาศ  สุโพธิ ์ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ                สมาชิก 
29.นางสาวอรทัย  พรหมศาสตร      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      สมาชิก 
30.นางสาวปวีณา  รักษาพงศ           นักวิชาการสาธารณสุข สมาชิก 
31.นางสาวโสภา  ประจงบัว             นักกายภาพบําบัดชํานาญการ                     สมาชิก 
32.นายดุลยากร  โพธิ์ชัย                 นักกายภาพบําบัดชํานาญการ                     สมาชิก 
33.นางสาวทิพยวด ี   พินิจมนตร ี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ                สมาชิก 
34.นางสาวอรุณ ี พิทักษ                พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                         สมาชิก 
35.นางสาวสวนีย  มะธิปะ             พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                         สมาชิก 
36.นางสุปรียา  พงษสาคร               พนักงานชวยเหลือคนไข                              สมาชิก 
37.นายนิวัฒน   เกิดศักดิ์  ณ  แวงนอย    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     สมาชิก 
38.นายศิวดล  ขําโพธ                  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                     สมาชิก 
39.นางสาวกฤษณา  ชวยนา        พนักงานชวยเหลือคนไข                                 สมาชิก 
40.นายสุริยา  ชนิดนอก             นายชางเทคนคิ สมาชิก 
41.นายดาวคะนอง  ดาเหล็ก     ผูชวยชางทั่วไป สมาชิก 
42.นายพงษเทพ พนักงานเกษตรพื้นฐาน สมาชิก 
43.นายเมที  ปุงโพธิ์                 พนักงานขับรถยนต สมาชิก 
44.นายสุพจน  โพธิ์น้ําเที่ยง        พนักงานประจําหองยา                                 สมาชิก 
45.นางสาวรัตติยา  พรชัย           เจาพนักงานเวชสถิติ                                       สมาชิก 
46.นางยุวลี  นาเม็ง                   ผูชวยทันตแพทย                                           สมาชิก 
47.นายบรรจง    มัครมย              เจาพนักงานเภสัชกรรม                                 สมาชิก 
44.นายสุพจน  โพธิ์น้ําเที่ยง        พนักงานประจําหองยา                                    สมาชิก 
54.นางสาวนุชจรินทร แสงจันทร เจาพนักงานธุรการ สมาชิก 
55.นางสาวจันทรคณา โครตศรีฤทธิ์ พนักงานชวยการพยาบาล สมาชิก 
56.นางวรารัตน อาจโยธา เจาพนักงานธุรการ สมาชิก 
57.นางสาวประภาพร  เขียวสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ สมาชิก 
58.นางสาวเนตรชนก เชิดรมย เจาพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) สมาชิก 
59.นางปทติตา  แกวเหลา เจาพนักงานธุรการ ผูชวยเลขานุการ 
60.นางวราภรณ  แสนปญญา นักวิชาการพัสด ุ เลขานุการ 

 



โดยมีวัตถุประสงคของชมรม 

แวงนอย ภายใตแนวคิด “ จิตพอเพียงตานทุจริต 
เปนหลักในการดําเนินกิจกรรม 
  S (Sufficiency)  

 T (Transparency) 
 R (Realise)  ความตระหนัก
 O (Onward)  มุงไปขางหนา
 N (Knowledge) 
 G (Generosity)  
 
 

 
                                          
 
 
 

                                          
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยมีวัตถุประสงคของชมรม STRONG โรงพยาบาลแวงนอย เพื่อการบริหารงานที่โปรงใส

จิตพอเพียงตานทุจริต ” หรือ MODEL  STRONG และการเคารพสิทธิ์ของบุคลากร 

 ความพอเพียง 
T (Transparency)  ความโปรงใส 

ความตระหนักรู 
มุงไปขางหนา 
)  ความรู 
 ความเอื้ออาทร 

ประกาศ  ณ วันที่ ๒2  มกราคม  25๖๔ 

                                          (นายเตือน  สายบัวทอง)                        
                                    ผูอํานวยการโรงพยาบาลแวงนอย 

 

 

งานที่โปรงใสโรงพยาบาล

และการเคารพสิทธิ์ของบุคลากร 

)                         



ระเบียบธรรมนูญชมรม STRONG โรงพยาบาลสูงเมน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
หมวดที่ ๑ ความทั่วไป 

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

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

ขอ ๓ คํานิยามในธรรมนูญนี้ คือ 
๓.๑ “ชมรม” หมายถึง ชมรม STRONG โรงพยาบาลแวงนอย 
๓.๒ “โคช” หมายถึง ผูไดรับการประกาศรายชื่อเปนผูผานการคัดเลือกโคช STRONG โรงพยาบาลแวง

นอย ทําหนาที่ชวยเหลือ เสนอแนะและสนับสนุนการทํางานของชมรม 
๓.๓ “คณะกรรมการชมรม หรือ คกช.” หมายถึง สมาชิกของชมรมที่ไดรับการมอบหมาย จากสมาชิก

ทั้งหมดของชมรมใหเปนผูดูแลและจัดการกิจการของชมรม”  
๓.๔ “สํานักงาน ป.ป.ช.” หมายถึง สํานักปองกันการทุจริตภาคประชาสังคมและการพัฒนาเครือขาย 

ในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลการบริหารโครงการ STRONG โรงพยาบาลแวงนอย 
๓.๕ “สปจ.” หมายถึง สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดขอนแกน ซึ่งกํากับดูแลและสนับสนุนการ

ดําเนินงานของ “ชมรม” 
 ๓.๖ “สมาชิกชมรม” หมายถึง บุคคล ประชาชน ผูที่เปนเจาหนาที่ในโรงพยาบาลแวงนอยที่ไมไดมี

รายชื่ออยู ในคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล หรือคณะกรรมการตรวจสอบภายใน สมาชิกชมรมเปน    
สมาชิกสามัญ ของชมรม  

๓.๗ “คบส.พ.” หมายถึงคณะทํางานบริหารชุดโครงการสหยุทธ วาดวยการสรางสังคมที่ไม ทนตอการ
ทุจริต ระดับพื้นที่ เปนผูกําหนดแนวทางการดําเนินการและการบริหารของโครงการกํากับติดตามประเมินผลการ
ดําเนินโครงการฯ ในภาพรวมในพื้นที่ปฏิบัติการระดับจังหวัด  

ขอ ๔ ที่ตั้งหรือที่ทําการของชมรม ใหเปนไปตามที่ชมรมกําหนดภายใตความเห็นชอบของ สปจ. 
 หมวดที่ ๒ วัตถุประสงคของชมรม  
        ขอ ๕ ชมรมมีวัตถุประสงค ดังตอไปนี ้ 

๕.๑ เพื่อปลูกฝงจิตพอเพียงตานทุจริต ดวยโมเดล STRONG แกเจาหนาทีโ่รงพยาบาลแวงนอยทุกระดับ 
๕.๒ เพื่อปลูกฝงวิธีคิดแยกแยะผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งความ อายและ  

ไมทนตอการทุจริต แกเจาหนาทีโ่รงพยาบาลแวงนอยกระดับ 
๕.๓ เพื่อปองกันการทุจริตเชิงรุก ผานกระบวนการมีสวนรวมของเจาหนาที่ทุกระดับ ใน โรงพยาบาล

แวงนอย 
๕.๔ เพื่อยกระดับการรับรูการทุจริตของเจาหนาที่ทุกระดับในโรงพยาบาลแวงนอย 
๕.๕ รวมมือกับองคกรตางๆ หรือชมรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงคในการตอตานการทุจริต รวมทั้ง         

การดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชน ทั้งนี้ โดยไมดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเมือง 
หมวดที่ ๓ สมาชิก 

 ขอ ๖ คุณสมบัติของสมาชิกชมรม เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ ความเขาใจในงานปองกันและ  
ตานทุจริตเปนผู ประพฤติปฏิบัติตนดวยความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ มีความมุ งมั่นพรอมที่จะรวม          
ทํากิจกรรม ขยายผลสรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต รวมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ป.ช. ได  

ขอ ๗ ไมมีการเรียกเก็บคาสมัคร และคาบํารุงประจําป  



ขอ ๘ การสมัครเขาเปนสมาชิกของชมรม ใหผูประสงคจะสมัครเขาเปนสมาชิกของชมรมยื่นใบสมัคร 
ตามแบบของชมรมกําหนด ภายใตความเห็นชอบของ สปจ. และเลขานุการจะนําเสนอตอที่ประชุม 
คณะกรรมการชมรมเพื่อพิจารณาอนุมัติวาจะรับหรือไมรับเขาเปนสมาชิกของชมรม และเมื่อคณะกรรมการ 
ชมรมพิจารณารับเปนสมาชิกชมรมแลว ใหเลขานุการเปนผูแจงใหผูสมัครทราบและนําขอมูลเขาระบบฐานขอมูล
ทะเบียนสมาชิก STRONG โรงพยาบาลสูงเมน โดยเร็ว ทั้งนี้ ในปแรกของการกอตั้งชมรม กําหนดใหมีสมาชิก
ชมรม จํานวนไมนอยกวา 3๐ คน และสามารถ ขยายจํานวนสมาชิกชมรมในปถัดไป  

ขอ ๙ สมาชิกภาพของสมาชิกชมรม เริ่มนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติใหรับผูสมัครเขา  
เปนสมาชิก 

 ขอ ๑๐ สมาชิกภาพของสมาชิกทุกประเภทสิ้นสุดลงดวยเหตุ ดังตอไปนี ้ 
๑๐.๑ ตาย  
๑๐.๒ ลาออก โดยยื่นหนังสือเป นลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการ และคณะกรรมการได      

พิจารณาอนุมัต ิ 
๑๐.๓ ขาดคุณสมบัติสมาชิก  
๑๐.๔ คณะกรรมการลงมติใหลบชื่อออกจากทะเบียนสมาชิก โดยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ใน

กรณีที่สมาชิกผูนั้น  
๑๐.๔.๑ กระทําความผิดถึงตองรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาของศาลทั้งนี้ไม รวมถึง ความผิด ลหุโทษ

หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
 ๑๐.๔.๒ ละเมิดระเบียบหรือธรรมนูญของชมรมโดยเจตนา ที่จะนําความเสื่อมเสีย มาสูชมรม 
ขอ ๑๑ สิทธิและหนาที่ของสมาชิก  
๑๑.๑ สมาชิกชมรมมีสิทธิที่จะเสนอความคิดเห็น ซักถาม และอภิปราย เกี่ยวกับกิจกรรม ของชมรม    

ตอคณะกรรมการชมรมได และมีสิทธิที่จะรวมในกิจกรรมตางๆ ของชมรม แตการออกเสียงเกี่ยวกับ การ
บริหารงาน การเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมของชมรม และ การสมัครรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการ ชมรม 
ใหเปนสิทธิของสมาชิกเทานั้น  

๑๑.๒ สมาชิกชมรมมีสิทธิไดรับสวัสดิการตางๆ ที่ชมรมไดจัดใหมีขึ้น  
๑๑.๓ สมาชิกชมรมมีสิทธิเขารวมประชุมใหญของชมรม  
๑๑.๔ สมาชิกชมรมมีสิทธิในการประดับเครื่องหมายประเภทตางๆ ของชมรมได  
๑๑.๕ สมาชิกชมรม รวมกันไมนอยกวา ๓๐ คน มีสิทธิขอตอคณะกรรมการชมรมเพื่อตรวจ เอกสาร 

บัญชีทรัพยสินของชมรมไดในเวลาอันควร 
๑๑.๖ สมาชิกชมรมมีหนาที่ประพฤติตามระเบียบปฏิบัติ และธรรมนูญของชมรม  

    ๑๑.๗ สมาชิกชมรมมีหนาที่ปองกันรักษาเกียรติของชมรม และไมกระทําการใดๆอันจะนํามา ซึ่งความ
เสียหายแกมวลสมาชิก และชมรม  

๑๑.๘ สมาชิกชมรมมีหนาที่ใหความรวมมือ ขยายผล และสนับสนุนการดําเนินกิจการตางๆ ของชมรม   
๑๑.๙ สมาชิกชมรมมีหนาที่เผยแพรชื่อเสียงของชมรมใหเปนที่รูจักแพรหลาย 

หมวดที่ ๔ คณะกรรมการชมรม  
ขอ ๑๒ การดําเนินการตามวัตถุประสงคของชมรมการกําหนดนโยบายในการบริหารกิจการของชมรม 
ใหอยูภายใตการอํานวยการของคณะกรรมการชมรม ซึ่งประกอบดวย 
๑๒.๑ ที่ปรึกษาชมรม ไดแก 
๑๒.๑.๑ ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. จังหวัดขอนแกน 
๑๒.๑.๒ ผูอํานวยการสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดขอนแกน 



 ๑๒.๑.๓ เจาพนักงานปองกันการทุจริตหรือเจาหนาที่สํานักงาน ป.ป.ช. ประจํา จังหวัดขอนแกน ที่ได
รับมอบหมาย จํานวน ๒ ตําแหนง 

๑๒.๑.๔ โคช STRONG โรงพยาบาลแวงนอย 
๑๒.๒ ประธานคณะกรรมการชมรม ทําหนาที่เปนหัวหนาในการดูแลและจัดการกิจการของชมรมเปน  

ผู แทนชมรมใน การติดตอกับบุคคลภายนอก และทําหนาที่เป นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ       
ชมรม และการประชุมใหญของชมรม  

๑๒.๓ รองประธานคณะกรรมการชมรม ทําหนาที่เปนผูชวยประธานชมรมในการดูแลและ จัดการ
กิจการของชมรม ดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากประธานชมรม และทําหนาที่แทนประธานชมรม    
เมื่อประธานชมรมไมอยู   หรือไม สามารถจะปฏิบัติหน าที่ ได  แต การทําหนาที่แทนประธานชมรม               
ใหรองประธาน ตามลําดับตําแหนงเปน ผูกระทําการแทน  

๑๒.๔ เลขานุการ ทําหนาที่เกี่ยวกับงานธุรการของชมรมทั้งหมด รับผิดชอบการดําเนินงาน ภายใน 
สํานักงานชมรม ประสานงานการจัดกิจกรรมภายในระหวางคณะกรรมการชมรม และปฏิบัติตามคําสั่ง ของ 
ประธานชมรมตลอดจนทําหนาที่เปนเลขานุการในการประชุมตางๆ ของชมรม  

๑๒.๕ เหรัญญิก ทําหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของชมรม จัดทําบัญชีรายรับ รายจาย บัญชีงบดุล 
ของชมรม และเก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ของชมรมไวเพื่อตรวจสอบ และปฏิบัติงานตามที่ ประธานชมรม 
มอบหมาย  

๑๒.๖ ฝายประชาสัมพันธ ทําหนาที่เผยแพรกิจการ และชื่อเสียงเกียรติคุณของชมรมให สมาชิกและ
บุคคล โดยทั่วไปใหเปนที่รูจักแพรหลาย และปฏิบัติงานตามที่ประธานชมรมมอบหมาย  

๑๒.๗ ฝายสมาชิกสัมพันธทําหนาที่เกี่ยวกับการรับสมัครสมาชิกชมรม จัดทําทะเบียนสมาชิก ทั้งหมด
ของชมรม จัดทําแผนสิทธิประโยชนแกกรรมการและสมาชิก และปฏิบัติงานตามที่ประธานชมรม มอบหมาย     

๑๒.๘ ปฏิคม ทําหนาที่วางแผนและดําเนินการตอนรับ รับรองสมาชิกและผูมาเยือน ดูแล รักษา จัด
สถานที่เพื่ออํานวยความสะดวก จัดเตรียม จัดหา และประสานงานเพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ อาหาร เครื่องดื่ม 
ในการรับรองสมาชิกและผูมาเยือน  

๑๒.๙ กรรมการตําแหนงอื่นๆ ตามความเหมาะสม  
ขอ ๑๓ การเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม ใหที่ประชุมใหญโดยสมาชิกชมรม เลือกคณะกรรมการ ชมรม 

ที่สมัครหรือสมาชิกในชมรมเสนอชื่อ เมื่อไดคณะกรรมการชมรมแลว ใหประชุมเพื่อเลือกประธานชมรม       
๑ คน และแตงตั้งกรรมการใหดํารงตําแหนงตางๆ ในคณะกรรมการชมรม  

ตามขอ ๑๔ โดยจํานวนของ คณะกรรมการชมรมที่มาจากการเลือกตั้งใหเปนไปตามระเบียบชมรมวา    
ดวยการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม  

ขอ ๑๔ คณะกรรมการบริหารอยูในตําแหนงวาระ ๒ ป โดยประธานชมรมจะดํารงตําแหนงติดตอกัน   
ได ไมเกิน ๒ วาระ ในระหวางที่คณะกรรมการชมรมชุดใหมยังไมไดมีการเลือกตั้ง ใหคณะกรรมการชมรมที ่
ครบกําหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับการเลือกตั้ง และให       
สงและ รับมอบงานระหวางคณะกรรมการชุดเกา และคณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน 
นับตั้งแต วันที่คณะกรรมการชมรมชุดใหมไดรับเลือกตั้ง 

         ขอ ๑๕ ในกรณีที่ตําแหนงใดๆ ในคณะกรรมการชมรม วางลงอันเนื่องจากเหตุอื่นที่มิใชการครบวาระ    
ใหคณะกรรมการชมรมที่เหลืออยู เชิญสมาชิกผู หนึ่งผู ใดที่เห็นควร เขาเปนกรรมการชมรมแทนตามจํานวน      
ที่ ขาด ในกรณีที่ เปนประธานคณะกรรมการชมรม ใหเลือกประธานคณะกรรมการชมรมคนใหม ทั้งนี้             
การที่เขา มารับตําแหนงแทนอยูในตําแหนงไดเพียงระยะเวลาที่เหลือของผูซึ่งตนแทนเทานั้น  



ขอ ๑๖ ประธานหรือกรรมการชมรมอาจจะพนจากตําแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวย       
เหตุผล ตอไปนี ้

          ๑๖.๑ ตาย 
๑๖.๒ ลาออก  
๑๖.๓ ขาดจากสมาชิกภาพ 
๑๖.๔ ขาดการประชุมติดตอกันเกิน ๓ ครั้ง 
๑๖.๕ ที่ประชุมใหญมีมติใหออกจากตําแหนง 

 ขอ ๑๗ ประธานหรือกรรมการชมรมที่ประสงคจะลาออกจากตําแหนงกรรมการใหยื่นใบลาออก       
เปน ลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการชมรม และที่ประชุมคณะกรรมการชมรมรับทราบการลาออก 

 ขอ ๑๘ คณะกรรมการชมรมมีอํานาจและหนาที่ คือ  
                   ๑๘.๑ มีอํานาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้น จะตอง
ไมขัดตอธรรมนูญฉบับนี้  
                   ๑๘.๒ มีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนเจาหนาที่ของชมรม  
                   ๑๘.๓ มีอํานาจแตงตั้งที่ปรึกษาชมรม หรืออนุกรรมการได โดยอยู ในตําแหนงไดไมเกิน       
วาระ ของคณะกรรมการที่แตงตั้ง  
                   ๑๘.๔ มีอํานาจเรียกประชุมใหญสามัญประจําป และประชุมใหญวิสามัญ  
                   ๑๘.๕ มีอํานาจแตงตั้งตําแหนงอื่นๆ ที่ยังมิไดกําหนดไวในธรรมนูญนี้  
                   ๑๘.๖ มีอํานาจบริหารกิจการของชมรม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค ตลอดจนมีอํานาจ       
อื่นๆ ตามที่ธรรมนูญกําหนดไว  
                   ๑๘.๗ มีหนาที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของชมรม        
                   18.8 มีหนาที่จัดประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญ จํานวนไมนอยกวา ๓๐ คน           
ไดเขาชื่อรองขอใหจัด ประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้นภายใน ๑๕ วัน 
นับจากวันที่ไดรับ หนังสือรองขอ 
                   ๑๘.๙ มีหนาที่จัดเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่ เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดําเนิน          
กิจกรรมตางๆ ของชมรมใหถูกตองตามหลักวิชาการเงินและบัญชีและสามารถจะใหสมาชิกชมรมตรวจดูไดเมื่อ 
สมาชิกชมรมรองขอ  
                   ๑๘.๑๐ มีหนาที่อื่นๆ ตามที่ธรรมนูญไดกําหนดไว 

ขอ ๑๙. คณะกรรมการชมรมจะตองประชุมกันอยางนอยไตรมาสละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือ 
เกี่ยวกับกิจการของชมรม  

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

ขอ ๒๑ ในการประชุมคณะกรรมการชมรม ถาประธานชมรม และรองประธานไมอยูในที่ประชุม หรือไม
สามารถปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหกรรมการชมรมที่เขาประชุมในคราวนั้นเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปน ประธานใน
การประชุมคราวนั้น 
หมวดที่ ๕ โคช STRONG – จิตพอเพียงตานทุจริต 

 ขอ ๒๒ กําหนดใหมีโคช STRONG–จิตพอเพียงตานทุจริต โดยมีบทบาทหนาที่ดังนี ้ 
๒๒.๑ ดําเนินงานภายใตการสนับสนุนของสํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดขอนแกน 
๒๒.๒ เปนผูแนะนํา/ที่ปรึกษา และเปนพี่เลี้ยงแกชมรมฯ ในการดําเนินกิจกรรมของชมรมฯ  



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

          ขอ ๒๓ การไดมาและการพนจากตําแหนงโคช STRONG–จิตพอเพียงตานทุจริต เปนไปตามที่ 
สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดแพรกําหนด หมวดที่ 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 ดังนี ้

  ๒๕.๑ ประธานแจงเพื่อทราบ  
๒๕.๒ ประธานแถลงผลการดําเนินงานในรอบปหรือรอบครึ่งป  
๒๕.๓ เหรัญญิกรายงานงบการเงินประจําปที่ผานมา 

  ๒๕.๔ การดําเนินกิจการของชมรม ๒๕.๕ แผนการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม (ถาม)ี 
  ๒๕.๖ การเลือกตั้งคณะกรรมการชมรม เมื่อครบกําหนดวาระ  

๒๕.๗ เรื่องอื่นๆ ถาม ี
ขอ ๒๖ การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้น หรือ       

เกิดขึ้นดวยการเขาชื่อรวมกันของสมาชิก ไมนอยกวา ๓๐ คน รองขอตอคณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น 
  ขอ ๒๗ การแจงกําหนดนัดประชุมใหญใหเลขานุการคณะกรรมการชมรมเปนผูแจงกําหนดนัดประชุม 
ใหญใหสมาชิกชมรมทราบ เปนลายลักษณอักษร โดยระบุวัน เวลาและสถานที่ใหชัดเจน โดยจะตองแจงให 
สมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน สําหรับการประชุมใหญสามัญ และลวงหนาไมนอยกวา ๑๕ วัน 
สําหรับการประชุมใหญวิสามัญ และประกาศแจงกําหนดนัดประชุมไว ณ สํานักงานของชมรมเปนเวลาไมนอย              
กวา ๗ วัน กอนถึงกําหนดการประชุมใหญ  

ขอ ๒๘ ในการประชุมใหญสามัญประจําป หรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสมาชิกเขารวม ประชุม
ไมนอยกวา ๕๐ คน จึงจะถือวาครบองคประชุมแตถาเมื่อถึงกําหนดเวลาประชุมยังมีสมาชิกเขารวม ประชุมไม
ครบองคประชุมก็ใหขยายเวลาออกไปอีกพอสมควร แตเมื่อครบกําหนดเวลาที่ขยายออกไปแลว ยังมี สมาชิก    
เขารวมประชุมไมครบองคประชุม ก็ใหเลื่อนการประชุมคราวนั้นไป และใหจัดประชุมใหญอีกครั้งหนึ่ง      
ภายใน ๑๔ วันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาตองครบองคประชุม  

ขอ ๒๙ การลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของสมาชิกชมรมที่อยู ในที ่        
ประชุมเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด ๗  

ขอ ๓๐ ในการประชุมใหญของชมรม ถาประธานชมรม และรองประธานไมมารวมประชุม หรือไม 
สามารถจะปฏิบัติหนาที่ได ใหที่ประชุมใหญทําการเลือกกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่งใหทําหนาที ่      
เปนประธานในการประชุมคราวนั้น หมวดที่ ๗ การเงินและทรัพยสิน 

 ขอ ๓๑ การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยู ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการชมรม เงินสด       
ของ ชมรม ถามีใหนําฝากไวในบัญชีธนาคารฯ ตามมติของคณะกรรมการ  

ขอ ๓๒ การลงนามสั่งจายเงินจากธนาคาร จะตองประกอบดวยลายมือชื่อของผูมีอํานาจจํานวน ๒     
ใน ๓ คน ดังนี้  

  ๓๒.๑ ประธานคณะกรรมการชมรม 
  ๓๒.๒ เหรัญญิกชมรม 



  ๓๒.๓ กรรมการชมรมที่ไดรับการมอบหมายจากคณะกรรมการชมรม  
ขอ ๓๓ ใหประธานคณะกรรมการชมรมมีอํานาจสั่งจายเงินของชมรมไดครั้งละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

(หนึ่งหมื่นบาทถวน) ถาเกินกวานั้นจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการชมรม  
ขอ ๓๔ ใหเหรัญญิกชมรมมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดของชมรมไมเกิน ๕.๐๐๐ บาท (หาพันบาทถวน)     

ถาเกินกวาจํานวนนี้ จะตองนําฝากธนาคารในบัญชีของชมรมทันทีที่โอกาสอํานวยให  
ขอ ๓๕ เหรัญญิกชมรม จะตองทําบัญชีรายรับ รายจาย บัญชีงบดุล และการรับหรือจายเงินทุกครั้ง    

ให ถูกตองตามหลักวิชาการเงินและบัญชี 
หมวดที่ ๘ การเปลี่ยนแปลงแกไขธรรมนูญและการเลิกชมรม  

ขอ ๓๖ ธรรมนูญของชมรมจะเปลี่ยนแปลงแกไขไดโดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น และองคประชุม 
ใหญจะตองมีสมาชิกชมรมเขารวมประชุมไมนอยกวา ๕๐ คน มติของที่ประชุมใหญในการใหเปลี่ยนแปลงแกไข 
ธรรมนูญ จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของสมาชิกชมรมที่เขารวมประชุมทั้งหมด โดยการเสนอ    
แกไขธรรมนูญ สามารถดําเนินการไดโดย 
     ๓๖.๑ คณะกรรมการชมรมเปนผู เสนอ โดยแจงขอเสนอเปนลายลักษณอักษรแกสมาชิก 
ชมรมกอนวันนัดประชุม ไมนอยกวา ๑๕ วัน  
   ๓๖.๒ สมาชิกชมรมไม น อยกว า ๒๐ คน ทําหนังสือเสนอต อคณะกรรมการชมรม                
กอนวันนัด ประชุมไมนอยกวา ๓๐ วัน 

 ขอ ๓๗ การเลิกชมรมจะเลิกไดโดยมติของที่ประชุมใหญของชมรม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของ 
กฎหมาย มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกชมรมจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของสมาชิกที่เขารวม 
ประชุมทั้งหมด และองคประชุมใหญจะตองไมนอยกวา ๘๐ คน 

 ขอ ๓๘ เมื่อชมรมตองเลิก ไมวาดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพยสินของชมรมที่เหลืออยู หลังจากที่ไดชําระ 
บัญชีเปนที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนของโรงพยาบาลแวงนอย 
หมวดที่ ๙ ขอกําหนดพฤติกรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคของสมาชิกชมรม   

ขอ ๓๙ มีความซื่อสัตยสุจริตเปนที่ประจักษ ขอ ๔๐ มีวินัย  
ขอ ๔๑ มีความรับผิดชอบ  
ขอ ๔๒ มีเจตจํานงในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
ขอ ๔๓ มีความพรอมในการทํากิจกรรมของชมรม  
ขอ ๔๔ มีความพรอมในการขยายผลกิจกรรมของชมรม  

หมวดที1่0 บทเฉพาะกาล  
 ขอ ๔๕ ใหบุคคลตามที่ประชุม คบส.พ. คัดเลือกใหทําหนาที่ในตําแหนงคณะกรรมการชมรม (คกช.)      

เปนผู กอตั้งชมรมและเปนผูดําเนินการเรียกประชุมสมาชิกที่ไดรับการคัดเลือกไวแลว เพื่อกอตั้งชมรมและ 
ดําเนินการเลือกคณะกรรมการชมรมชุดกอตั้ง เพื่อดําเนินกิจการของชมรมตามธรรมนูญนี้จนกว าจะ              
มีคณะกรรมการชมรมชุดใหมจากการประชุมใหญสามัญครั้งตอไป  

ขอ ๔๖ ธรรมนูญฉบับนี้นั้น ใหเริ่มใชบังคับไดนับตั้งแตวันที่ชมรมไดรับการรับรองจากสมาชิกที่ มารวม 
ประชุมจัดตั้งชมรม ขอ ๔๗ เมื่อชมรมไดรับการรับรอง ก็ใหถือวาสมาชิกผูเขารวมประชุมในวันประชุมจัดตั้ง
ชมรมทั้งหมด เปนสมาชิกชมรม และสมาชิกภาพของคณะกรรมการชมรมที่ตั้งขึ้น เริ่มตั้งแตวันประชุมจัดตั้ง
ชมรมเปนตนไป 


