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ชมรมเจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
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ข้ อบังคับชมรมเจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
พ.ศ. 2548
…………………………………………

หมวดที่ 1
ชื่อ ทีต่ ้ังสานักงาน และตราของชมรม
ข้ อ 1. ชื่อ “ชมรมเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด”
ภาษาอังกฤษ “Provincial Health office General Administrator Society” อักษรย่อ “PHAS”
ข้ อ 2. ทีต่ ้งั สานักงานกลุ่มเสริ มสร้างวินยั และระบบคุณธรรมสานักงานบริ หารกลางสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงสาธารณสุ ข ถนนติวานนท์ อาเภอ เมือง จังหวัดนนทบุรี ( ชมรมอาจย้าย
ที่ต้ งั สานักงานได้ตามที่คณะกรรมการชมรมฯ พิจารณาเห็นสมควร พร้อมทั้งแจ้งให้สมาชิกทราบ และให้แก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับ ในการประชุมใหญ่ในคราวต่อไป )
ข้ อ 3. ตราของชมรมฯ ตราของชมรมฯ มีรูปลักษณะดังนี้

กรอบรู ปวงรี พ้ืนสี ขาวเส้นตัดสี แดงแทนรู ปดวงตา แสดงถึงความมีวสิ ัยทัศน์ มองการณ์ไกล
ตัวอักษรสี น้ าเงิน (ลักษณะสี แทนสี ธงชาติ คือ แดง,ขาว,น้ าเงิน)
ตัวอักษรย่อ PHAS สี แดง เป็ นตัวย่อของชมรม ส่ วนปากการู ปคนสี เหลืองทองวางบนแผนที่
ลูกโลกสี ฟ้า สื่ อถึงตัวแทนเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปที่ทนั ต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวฒั น์
รู ปปี กนกสี เขียว มีจุดศูนย์กลางของโคนปี กรวมที่เดียวกัน ลักษณะปี กโอบแผนที่โลก สื่ อถึง
การดาเนินงานสนับสนุนด้านสาธารณสุ ขด้วยความสัมพันธ์ที่ดีและประสานงานทุกภาคส่ วน
สรุ ปความหมาย คือ ความมีวิสัยทัศน์ มองการไกลของเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป ในการ
ดาเนินงานสนับสนุนด้านสาธารณสุ ขทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวฒั น์ ด้วยความสัมพันธ์ที่ดี
และประสานงานทุกภาคส่ วน
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หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้ อ 4. วัตถุประสงค์ ของชมรม ฯ ชมรม ฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(1) เป็ นศูนย์รวมในการระดมความคิดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นและสนับสนุน
ส่ งเสริ มการดาเนินงานด้านทรัพยากร ทั้งด้านบริ หาร บริ การและวิชาการ
(2) เสริ มสร้างเครื อข่ายของสมาชิกเพื่อความรัก ความสามัคคีความมีระเบียบ มีคุณธรรม
จริ ยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ให้ความช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และช่วยตัวเองในหมู่สมาชิก
(3) ร่ วมมือร่ วมใจกันจัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาบุคลากรในชมรม ฯ ให้มี
ศักยภาพ ทั้งด้านการปฏิบตั ิงานและคุณธรรม จริ ยธรรม
(4) ร่ วมมือกับทางราชการ สถานีอนามัย โรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
กระทรวงสาธารณสุ ข และชมรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุ นด้านการบริ หารจัดการด้านทรัพยากร
(5) สนับสนุนนโยบาย และการดาเนินงานของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยถือปฏิบตั ิ และ
บาเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณชน
(6) ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านความก้าวหน้าและมัน่ คงในตาแหน่งหน้าที่ราชการ

หมวดที่ 3
ทุน
ข้ อ 5. ทุน ชมรมอาจหาทุนเพื่อดาเนิ นงานตามวัตถุประสงค์ ได้ดงั ต่อไปนี้
(1) เงินค่าสมาชิกรายปี
(2) เงินบริ จาค เงินอุดหนุน จากบุคคลภายนอก หรื อจากองค์กรอิสระ
(3) ทรัพย์สินที่มีผบู้ ริ จาคยกให้
(4) เงินจากการจัดหารายได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
(5) เงินจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หรื อสถาบันทางการเงินอื่นๆ
(6) อื่น ๆ
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หมวดที่ 4
การดาเนินงาน
ข้ อ 6. การลงลายมือชื่อแทนชมรม ให้ประธานชมรมฯ ลงลายมือชื่อเพื่อให้มีผลผูกพันธ์ชมรม
เว้นแต่จะกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นตามข้อบังคับนี้
ข้ อ 7. การรับเงิน ชมรมรับเงินค่าสมาชิกรายปี และเงินอื่นๆ ได้ตามข้อบังคับของชมรม
ข้ อ 8. การฝากเงิน ฝากเงินที่ธนาคารของรัฐ หรื อธนาคารพาณิ ชย์ หรื อสถาบันการเงินอื่นๆ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ข้ อ 9. การรับและจ่ ายเงิน การรับและจ่ายเงิน ให้เป็ นไปตามระเบียบของชมรมว่าด้วยการ
เก็บรักษาเงิน ตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้ อ 10. การบัญชี ให้ชมรมฯ จัดให้มีการทาบัญชีตามแบบสากล และบันทึกรายการให้
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็ นจริ ง โดยเก็บรักษาสมุดบัญชี และเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงาน
ชมรมฯ หรื อเก็บไว้ที่เลขานุ การชมรมฯ และเก็บไว้ในที่ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ โดย
(1) การลงบัญชีทุกครั้ง ต้องมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์ ครบถ้วน
(2) ปี ทางบัญชีของชมรม มีระยะเวลาสิ บสองเดือน โดยให้สิ้นสุ ด ณ วันสิ้ นปี งบประมาณนั้น
(3) จัดทางบการเงินของชมรมฯ (งบดุล / งบทดรอง / งบกระแสเงินสด ฯลฯ ) นาเสนอต่อ
คณะกรรมการของชมรมฯ ภายใน 30 วัน หลังปิ ดรอบระยะเวลาบัญชี
ข้ อ 11. การเสนองบดุล ให้ประธานชมรมฯ นาเสนองบดุล และรายงานผลการดาเนินการ
ประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชี พร้อมทั้งให้ชมรมฯ
จัดส่ งสาเนาไปให้สมาชิกทุกท่าน ก่อนวันเปิ ดประชุมใหญ่ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน และให้เก็บรักษาเอกสารดังกล่าว
ไว้ที่สานักงานของชมรมฯ เพื่อให้สมาชิกขอตรวจสอบได้
ข้ อ 12. ทะเบียน ให้ชมรมฯ จัดทาทะเบียนสมาชิก และทะเบียนอื่นๆ ตลอดจนรายงานการ
ประชุม และบันทึกอื่นๆ ที่คณะกรรมการของชมรมฯ เห็นสมควรให้จดั ทาขึ้น และเก็บรักษาไว้ที่สานักงาน
ของชมรมฯ และหรื อไว้ที่เลขานุการของชมรมฯ
ข้ อ 13. กฎหมายและข้ อบังคับ ให้ชมรมฯ จัดให้มีขอ้ บังคับ และระเบียบของชมรมฯ นี้ไว้
ณ สานักงานที่ต้ งั ของชมรมฯ และหรื อไว้ที่เลขานุการของชมรมฯ เพื่อสามารถขอตรวจสอบได้
ข้ อ 14. การตรวจสอบบัญชี ต้องมีการตรวจสอบบัญชีของชมรมฯ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
โดย ผูต้ รวจสอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้ง หรื อได้รับคัดเลือก จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
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หมวดที่ 5
สมาชิก
ข้ อ 15. สมาชิกของชมรม ฯ มี 3 ประเภทคือ
(1) สมาชิกสามัญ ได้แก่สมาชิกที่เป็ นข้าราชการ ซึ่ งดารงตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงาน
ทัว่ ไปหรื อปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป สังกัดสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
(2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่สมาชิกที่เป็ นข้าราชการทุกตาแหน่ง ที่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มงาน
บริ หาร สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ยกเว้นตาแหน่งตาม (1)
(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ผทู ้ ี่ชมรมฯ เชิ ญเข้าเป็ นสมาชิกตามที่คณะกรรมการของ
ชมรม ฯ เห็นสมควร
ข้ อ 16. คุณสมบัติของสมาชิ ก
(1) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของชมรมฯ
(2) เป็ นผูม้ ีความประพฤติเรี ยบร้อย
(3) เป็ นผูอ้ ยูใ่ นศีลธรรมอันดีงาม
ข้ อ 17. การเข้ าเป็ นสมาชิก การเข้าเป็ นสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับ
ชมรมฯ ต้องยืน่ ใบสมัครเข้าเป็ นสมาชิกตามแบบที่ชมรมฯ กาหนดไว้ พร้อมค่าสมัคร
ข้ อ 18. ค่ าสมาชิก ผูเ้ ข้าสมัครเป็ นสมาชิกของชมรมฯ จะต้องชาระค่าสมาชิกให้แก่ชมรมฯดังนี้
(1) สมาชิกสามัญ จะต้องเสี ยค่าสมาชิกปี ละ 500 บาท
(2) สมาชิกวิสามัญ จะต้องเสี ยค่าสมาชิกครั้งแรก 300 บาท และบารุ งรายปี (ปี ต่อไป)
ปี ละ 200 บาท
(3) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ไม่ตอ้ งเสี ยค่าสมาชิก
ข้ อ 19. การเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล สั ญชาติ และทีอ่ ยู่ สมาชิกต้องยืน่ เรื่ องการขอเปลี่ยนแปลง
ให้ชมรมฯ ทราบภายในหกสิ บวัน นับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ข้ อ 20. การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกชมรมฯจะขาดจากการเป็ นสมาชิกภาพโดย
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสมาชิกชมรมฯ
(3) ถูกให้ออกจากการเป็ นสมาชิกชมรมฯ
ข้ อ 21. การพิจารณาให้ ออกจากการเป็ นสมาชิกชมรมฯ สมาชิกอาจถูกพิจารณาให้ออกจาก
ชมรม ฯ เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ไม่ชาระค่าสมาชิกสองปี ติดต่อกัน
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(2) จงใจฝ่ าฝื นข้อบังคับ ระเบียบ หรื อมติของชมรมฯ หรื อประพฤติการใดๆ อันเป็ นเหตุ
ให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์ สุ จริ ต หรื อแสดงตนเป็ นปฏิปักษ์ต่อชมรมฯ ไม่วา่ จะด้วยประการใดๆ
(3) ไม่เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของชมรม ฯ
(4) ที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติให้ออกจากชมรม ฯ โดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สองในสาม ของจานวนคณะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมครั้งนั้น ๆ
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากชมรม ฯ มีสิทธิ ยนื่ อุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ให้ทราบการให้ออก คาวินิจฉัยของที่ประชุมให้เป็ นสิ้ นสุ ด
ข้ อ 22. การขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณี ที่สมาชิกออกจากชมรมฯ ไม่วา่ กรณี ใดๆ
ให้นายทะเบียนของชมรมฯ ขีดชื่อสมาชิกออกจากทะเบียน พร้อมเซ็นต์ชื่อกากับ

หมวดที่ 6
การประชุมใหญ่
ข้ อ 23. การประชุ มใหญ่ สามัญ ให้ประธานคณะกรรมการชมรมฯ เรี ยกประชุมใหญ่ปีละ
หนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน นับแต่วนั สิ้ นปี ทางบัญชีของชมรม ฯ
ข้ อ 24. การประชุ มใหญ่ วสิ ามัญ คณะกรรมการชมรม ฯ จะเรี ยกประชุมได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอนั ควร
สมาชิกซึ่ งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมด ทาหนังสื อลงลายมือชื่อ
ร้องขอ เพื่อการใดการหนึ่งต่อคณะกรรมการชมรมฯ ให้เรี ยกประชุมใหญ่วสิ ามัญเมื่อใดก็ได้ และให้คณะกรรมการ
ชมรมฯ เรี ยกประชุมภายในเก้าสิ บวัน นับแต่วนั ที่รับคาร้องขอจากสมาชิก
ข้ อ 25. การแจ้ งกาหนดการประชุ มใหญ่ ให้ประธานชมรมฯ จัดทาหนังสื อแจ้งขอเปิ ดประชุม
โดยระบุเรื่ องที่จะประชุม พร้อมกาหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า
สิ บห้าวัน แต่หากเป็ นการประชุมด่วนอาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร โดยให้ประธาน หรื อรองประธานชมรมฯ
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสื อเชิญประชุมนั้น
ข้ อ 26. องค์ ประชุ มในการประชุ มใหญ่ การประชุมใหญ่ของชมรมฯ ต้องมีสมาชิกสามัญร่ วม
ประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกสามัญทั้งหมด จึงจะเป็ นองค์ประชุมได้
ข้ อ 27. อานาจหน้ าทีข่ องที่ประชุ มใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณา วินิจฉัยปั ญหา
ที่เกิดขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของชมรมฯ ซึ่งรวมข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่ องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากชมรม ฯ วินิจฉัยคาขออุทธรณ์
สมาชิกที่ถูกให้ออกจากชมรม ฯ
(2) พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการชมรม ฯ และผูส้ อบบัญชีของชมรมฯ
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(3) รับทราบรายงานประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของชมรมฯ ของคณะกรรมการ
ชมรม ฯ และรายงานของผูส้ อบบัญชีของชมรม ฯ
(4) พิจารณา แก้ไขเพิม่ เติม ข้อบังคับชมรมฯ
(5) เรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี)

หมวดที่ 7
คณะกรรมการชมรมฯ
ข้ อ 28. คณะกรรมการชมรมฯ ให้ชมรมฯ มีคณะกรรมการชมรม ฯ ที่มาจากสมาชิกสามัญ โดย
คัดเลือกมาจากตัวแทนเขต ๆ ละ 1 คน รวม 19 คน และแจ้งที่ให้สมาชิกทราบในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ให้คณะกรรมการชมรม ฯ เลือกตั้งกันเองขึ้นมาทาหน้าที่ประธานกรรมการหนึ่งคน และรอง
ประธานกรรมการอย่างน้อยจานวนสองคน(ตัวแทนจากภูมิภาค) เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน รวมทั้งวิชาการ
ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม สวัสดิการ อย่างละหนึ่งคน และให้มีผชู ้ ่วยเลขานุการ ผูช้ ่วยเหรัญญิก และผูช้ ่วยนาย
ทะเบียนด้วย รวมทั้งวิชาการ ประชาสัมพันธ์ ปฏิคม สวัสดิการ ซึ่ งอาจมีผชู ้ ่วยได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งคน นอกนั้น
เป็ นกรรมการ และคณะกรรมการชมรม ฯ อาจพิจารณาคัดเลือกสมาชิก (ทั้งสามประเภท) มาเป็ นคณะกรรมการ
ชมรม ฯ ร่ วมเพิ่มเติมจากจานวนตามวรรคหนึ่งได้ตามความเหมาะสม ซึ่ งรวมกันแล้วต้องมีคณะกรรมการชมรม ฯ
ไม่นอ้ ยกว่า 20 คน แต่ไม่เกิน 30 คน
ข้ อ 29 อานาจหน้ าทีข่ องกรรมการชมรม ฯ แต่ ละตาแหน่ ง
(ก) ประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
1. เป็ นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการชมรม ฯ และควบคุมการ
ประชุมดังกล่าวให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย
2. ควบคุมดูแลการดาเนินงานทัว่ ไปของชมรม ฯ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และอยู่
ในวัตถุประสงค์ของชมรม ฯ
3. ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ ในนามชมรม ฯ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
4. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการชมรม ฯ มอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับ ระเบียบ
มติหรื อคาสั่งของชมรม ฯ
(ข) รองประธานกรรมการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
1. ปฏิบตั ิการในอานาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อเมื่อตาแหน่งประธานว่างลงตามลาดับ
2. ปฏิบตั ิตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการชมรม ฯ มอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับ ระเบียบ
มติ หรื อคาสั่งของชมรม ฯ
(ค) เลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
1. จัดทารายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม ฯ ทุกครั้ง
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2. ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของชมรม ฯ ให้เรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
3. แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรื อกรรมการชมรม ฯ แล้วแต่กรณี
4. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการชมรม ฯ มอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับ
ระเบียบ มติ หรื อคาสั่งของชมรม ฯ
(ง) เหรัญญิก มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของชมรม ฯ
ให้เป็ นไปโดยถูกต้อง เรี ยบร้อย
2. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการชมรม ฯ มอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับ ระเบียบ
มติ หรื อคาสั่งของชมรม ฯ
(จ) สาหรับผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ช่วยเหรั ญญิก และผู้ช่วยนายทะเบียน ให้มีหน้าที่ดงั นี้
1. ปฏิบตั ิการในอานาจหน้าที่ของเลขานุการ เหรัญญิก และนายทะเบียนแทนเลขานุการ
เหรัญญิก และนายทะเบียน เมื่อเลขานุการ เหรัญญิก และนายทะเบียนไม่อยู่ หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ หรื อ
เมื่อตาแหน่งเลขานุการ เหรัญญิก และนายทะเบียนว่างลง
2. ปฏิบตั ิการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการชมรม ฯ มอบหมายให้ภายใต้ขอ้ บังคับ ระเบียบ
มติ หรื อคาสั่งของชมรม ฯ
ข้ อ 30 กาหนดเวลาอยู่ในตาแหน่ ง ให้คณะกรรมการชมรม ฯ มีวาระการดารงตาแหน่ง
คราวละ 2 ปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ยกเว้นประธานกรรมการชมรม ฯ ห้ามดารงตาแหน่ง 2 วาระติดต่อกัน
เมื่อคณะกรรมการชมรม ฯ ดารงตาแหน่งครบตามวาระที่กาหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชมรม ฯ ก็ให้คณะกรรมการชมรม ฯ ชุ ดเดิมดารงตาแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชมรม ฯ ชุ ดใหม่ทดแทน
ข้ อ 31 การพ้นจากตาแหน่ ง ประธานกรรมการชมรม ฯ ต้องพ้นจากตาแหน่งเพราะเหตุอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจานงเป็ นหนังสื อต่อคณะกรรมการชมรม ฯ
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน
(5) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยสุ จริ ต
(6) ถูกปลดออก ไล่ออก หรื อให้ออกจากราชการ
ข้ อ 32 ตาแหน่ งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าตาแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึง
คราวออกตามวาระ ให้รองประธานกรรมการชมรม ฯ ตามลาดับ ปฏิบตั ิหน้าที่แทนจนครบวาระ
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ในกรณี กรรมการชมรม ฯ สังกัดเขตใดว่างลง ให้สมาชิกชมรม ฯ เขตนั้น สรรหากรรมการ
ขึ้นแทนในตาแหน่งที่วา่ งลง และให้อยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าที่กาหนดเวลาที่ผซู ้ ่ ึ งตนแทนนั้น
ข้ อ 33 การประชุ มและองค์ ประชุ ม ให้คณะกรรมการชมรม ฯ ประชุมกันตามคราวที่มี
กิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง
ให้ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ หรื อเลขานุการ นัดเรี ยกประชุม
คณะกรรมการชมรม ฯ ได้ โดยจะต้องดาเนินการตามระเบียบของทางราชการ
ในการประชุมคณะกรรมการชมรม ฯ ต้องมีกรรมการชมรม ฯ มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนกรรมการชมรมทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ข้ อ 34 อานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการชมรม ฯ คณะกรรมการชมรม ฯ มีอานาจหน้าที่
ดาเนินการทั้งปวงของชมรม ฯ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ และตามมติของที่ประชุมใหญ่ ในทางที่จะทาให้เกิด
ความจาเริ ญแก่ชมรม ฯ ทุกประการ ซึ่ งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ดาเนินการในเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากชมรมฯตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบตั ิการต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของชมรม ฯ
(2) กาหนดและดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ นาเสนองบดุลกับรายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินงานของชมรม ฯ ต่อที่ประชุมใหญ่
(3) พิจารณากาหนดการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พกั และค่าเบี้ยประชุมของ
คณะกรรมการชมรม ฯ และกรรมการอื่น ๆ รวมทั้งของคณะที่ปรึ กษา และสมาชิกกิตติมศักดิ์ของชมรม ฯ
(4) กาหนดระเบียบต่าง ๆ ของชมรม ฯ
(5) จัดให้มีและดูแลรักษาซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่าง ๆ และบรรดา
ทรัพย์สินของชมรม ฯ ให้อยูใ่ นสภาพที่จดั เก็บไว้อย่างเรี ยบร้อย ปลอดภัย และสะดวกในการค้นหา
(6) พิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อคณะทางาน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นกิจการของชมรม ฯ
(7) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก
(8) เชิญสมาชิกหรื อบุคคลภายนอกที่ชมรมฯเห็นสมควร เป็ นที่ปรึ กษาของ
คณะกรรมการชมรม ฯ ตลอดจนกาหนดค่าตอบแทนให้ตามที่ชมรม ฯ เห็นสมควร
(9) พิจารณามอบหมายอานาจหน้าที่ในการดาเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
ข้ อ 35 ประธานในทีป่ ระชุ ม ในการประชุมใหญ่ หรื อการประชุมคณะกรรมการชมรม ฯ
ให้ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ หรื ออยูแ่ ต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่
ได้ ก็ให้รองประธานกรรมการตามลาดับเป็ นประธานในที่ประชุม และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่
ประชุมด้วย ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการชมรม ฯ คนหนึ่งขึ้นเป็ นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น
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ข้ อ 36 การออกเสี ยง สมาชิกหรื อกรรมการชมรม ฯ หรื อกรรมการอื่น ๆ ออกเสี ยงในที่
ประชุมใหญ่หรื อที่ประชุมคณะกรรมการชมรม ฯ หรื อที่ประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ สุ ดแต่กรณี ได้เพียงคน
ละหนึ่งเสี ยง จะมอบให้ผอู ้ ื่นมาประชุมและออกเสี ยงแทนตนไม่ได้
ถ้าปั ญหาซึ่ งที่ประชุมวินิจฉัยนั้น ผูใ้ ดมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษเฉพาะตัว ผูน้ ้ นั จะออกเสี ยงใน
เรื่ องนั้นไม่ได้
ข้ อ 37 การวินิจฉัยปัญหา การวินิจฉัยปั ญหาต่าง ๆ ในที่ประชุม ให้ถือเสี ยงข้างมากของที่
ประชุมนั้น ๆ แต่ถา้ คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ผทู้ าหน้าที่ประธานในที่ประชุมนั้น เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด เว้นแต่ใน
กรณี ต่อไปนี้ ให้ถือเสี ยงสามในสี่ ของจานวนสมาชิกที่มาประชุม
(1) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(2) การยกเลิกชมรม ฯ
(3) การอื่นใดที่ขอ้ บังคับกาหนดให้ใช้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของ
จานวนสมาชิกที่มาประชุม
ข้ อ 38 รายงานการประชุ ม ในการประชุมทุกครั้ง ต้องจัดระเบียบวาระการประชุม
พร้อมบันทึกการประชุมไว้เป็ นหลักฐานในการดาเนิ นการประชุมทุกครั้ง ไม่วา่ กรณี ใด ๆ พร้อมทั้งจัดทา
บัญชีรายชื่อ เพื่อให้ผเู ้ ข้าประชุมลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานในการประชุมทุกครั้งด้วย
ข้ อ 39 ผู้ตรวจสอบบัญชี ให้ที่ประชุมใหญ่ ดาเนินการคัดเลือก หรื อแต่งตั้งสมาชิกของ
ชมรม ฯ หรื อบุคคลภายนอกผูม้ ีความรู้ ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของชมรม
ฯ อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
ข้ อ 40 การดารงตาแหน่ งผู้ตรวจสอบบัญชี ผูต้ รวจสอบบัญชีของชมรม ฯ อยูใ่ นตาแหน่งได้
มีกาหนดคราวละไม่เกินสองปี (ห้ามเป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีติดต่อกันเกินสองปี ) เมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว
คณะกรรมการของชมรม ฯ ยังไม่ดาเนินการคัดเลือก หรื อแต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชีคนใหม่ ก็ให้ผตู ้ รวจสอบ
บัญชีคนเดิมปฏิบตั ิหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะมีการคัดเลือก หรื อแต่งตั้งคนใหม่ (ทั้งนี้ตอ้ งไม่เกิน 90 วัน นับแต่
วันหมดวาระ)
ข้ อ 41 อานาจหน้ าทีข่ องผู้ตรวจสอบบัญชี ทาหน้าที่เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชีของชมรม ฯ โดย
ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง หรื อลงคะแนนเสี ยงใด ๆ ทั้งสิ้ น
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หมวดที่ 8
ข้ อเบ็ดเสร็จ ระเบียบของชมรมฯ
ข้ อ 42. ระเบียบของชมรมฯ ให้คณะกรรมการของชมรมฯ มีอานาจหน้าที่กาหนดระเบียบ
ต่างๆ เพื่อดาเนินการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับของชมรมฯ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบตั ิงาน
ของชมรมฯ ดังนี้
(1) ระเบียบว่าด้วยการรับสมาชิก
(2) ระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
(3) ระเบียบอื่นใด ที่คณะกรรมการชมรมฯ เห็นสมควรกาหนดไว้ให้มีเพื่อประโยชน์
แก่สมาชิก และเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานของชมรมฯ
ข้ อ 43. การแก้ไขเพิม่ เติมหรือเปลีย่ นแปลงข้ อบังคับ ชมรมฯอาจแก้ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยน
แปลงข้อบังคับได้ โดยมติของที่ประชุมใหญ่ ซึ่ งจะต้องมีคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนสมาชิก
ที่มาประชุมใหญ่
การเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม หรื อเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ จะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้แจ้งข้อความที่เสนอให้พิจารณานั้น ไปให้สมาชิกทราบล่วงหน้าโดยทาเป็ นหนังสื อ พร้อมแจ้งกาหนดวัน เวลา
สถานที่ ที่จะทาการประชุม
ข้ อ 44 ในขณะทีก่ ารจัดตั้งชมรม ฯ ยังไม่ เรียบร้ อย ให้คณะกรรมการก่อตั้งทาหน้าที่เป็ น
คณะกรรมการชมรม ฯ ดาเนิ นกิจการชมรม ฯ ไปก่อนจนกว่าจะได้คณะกรรมการที่ได้มาจากการเลือกตั้งมาทา
หน้าที่แทน
ข้ อ 45 ให้ คณะกรรมการชมรมฯ เป็ นผู้รักษาการตามข้ อบังคับนีโ้ ดยมีอานาจในการวินิจฉัย
ตีความและดาเนินการให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ แห่ งข้ อบังคับนี้
ให้ ใช้ ข้อบังคับชมรมฯ ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็ นต้ นไป
ประกาศ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549

ลงชื่อ......................................................
( นายเจษฏา วีระ )
ประธานกรรมการชมรมฯ

