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ข้อบังคบัชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดั 
พ.ศ. 2548 

………………………………………… 

หมวดที่ 1 
ช่ือ     ทีต่ั้งส านักงาน  และตราของชมรม 

 

  ข้อ  1.    ช่ือ  “ชมรมเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั” 
ภาษาองักฤษ  “Provincial  Health  office  General  Administrator  Society”  อกัษรยอ่   “PHAS” 

ข้อ  2. ทีต่ั้งส านักงานกลุ่มเสริมสร้างวนิยัและระบบคุณธรรมส านกังานบริหารกลางส านกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท ์ อ าเภอ เมือง  จงัหวดันนทบุรี  ( ชมรมอาจยา้ย 
ท่ีตั้งส านกังานไดต้ามท่ีคณะกรรมการชมรมฯ พิจารณาเห็นสมควร พร้อมทั้งแจง้ใหส้มาชิกทราบ  และใหแ้กไ้ข
เพิ่มเติมขอ้บงัคบั ในการประชุมใหญ่ในคราวต่อไป )  

                          ข้อ  3.  ตราของชมรมฯ    ตราของชมรมฯ มีรูปลกัษณะดงัน้ี 
 

 
 

 
 
 
 
 

                          กรอบรูปวงรีพื้นสีขาวเส้นตดัสีแดงแทนรูปดวงตา แสดงถึงความมีวสิัยทศัน์ มองการณ์ไกล 
ตวัอกัษรสีน ้าเงิน (ลกัษณะสีแทนสีธงชาติ คือ แดง,ขาว,น ้าเงิน)  

ตวัอกัษรยอ่ PHAS สีแดง เป็นตวัยอ่ของชมรม ส่วนปากการูปคนสีเหลืองทองวางบนแผนท่ี
ลูกโลกสีฟ้า ส่ือถึงตวัแทนเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปท่ีทนัต่อกระแสความเปล่ียนแปลงของยคุโลกาภิวฒัน์  

รูปปีกนกสีเขียว มีจุดศูนยก์ลางของโคนปีกรวมท่ีเดียวกนั ลกัษณะปีกโอบแผนท่ีโลก ส่ือถึง     
การด าเนินงานสนบัสนุนดา้นสาธารณสุขดว้ยความสัมพนัธ์ท่ีดีและประสานงานทุกภาคส่วน 

สรุปความหมาย คือ ความมีวิสัยทศัน์ มองการไกลของเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ในการ
ด าเนินงานสนบัสนุนดา้นสาธารณสุขทนัต่อกระแสความเปล่ียนแปลงของยคุโลกาภิวฒัน์ ดว้ยความสัมพนัธ์ท่ีดี
และประสานงานทุกภาคส่วน 
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หมวดที ่2 
วตัถุประสงค์ 

  ข้อ  4. วตัถุประสงค์ของชมรม ฯ   ชมรม ฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
(1) เป็นศูนยร์วมในการระดมความคิดแลกเปล่ียนประสบการณ์ความคิดเห็นและสนบัสนุน  

ส่งเสริมการด าเนินงานดา้นทรัพยากร ทั้งดา้นบริหาร  บริการและวชิาการ 
(2) เสริมสร้างเครือข่ายของสมาชิกเพื่อความรัก ความสามคัคีความมีระเบียบ มีคุณธรรม 

จริยธรรมและวฒันธรรมท่ีดีงาม  ใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  และช่วยตวัเองในหมู่สมาชิก 
(3) ร่วมมือร่วมใจกนัจดัใหมี้กิจกรรมเพื่อพฒันาตนเอง  พฒันาบุคลากรในชมรม ฯ ใหมี้

ศกัยภาพ  ทั้งดา้นการปฏิบติังานและคุณธรรม  จริยธรรม 
(4) ร่วมมือกบัทางราชการ  สถานีอนามยั  โรงพยาบาล ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั

กระทรวงสาธารณสุข และชมรมต่าง ๆ ในสังกดักระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการบริหารจดัการดา้นทรัพยากร 

(5) สนบัสนุนนโยบาย และการด าเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข  โดยถือปฏิบติั และ
บ าเพญ็ประโยชน์ต่อสาธารณชน 

(6) ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นความกา้วหนา้และมัน่คงในต าแหน่งหนา้ท่ีราชการ 
 

หมวดที ่ 3 
ทุน 

  ข้อ 5. ทุน    ชมรมอาจหาทุนเพื่อด าเนินงานตามวตัถุประสงค ์ ไดด้งัต่อไปน้ี 
(1) เงินค่าสมาชิกรายปี 
(2) เงินบริจาค  เงินอุดหนุน  จากบุคคลภายนอก หรือจากองคก์รอิสระ 
(3) ทรัพยสิ์นท่ีมีผูบ้ริจาคยกให้ 
(4) เงินจากการจดัหารายได ้ ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 
(5) เงินจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  หรือสถาบนัทางการเงินอ่ืนๆ 
(6) อ่ืน ๆ 
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หมวดที ่ 4 
การด าเนินงาน 

 
  ข้อ  6.  การลงลายมือช่ือแทนชมรม  ใหป้ระธานชมรมฯ  ลงลายมือช่ือเพื่อใหมี้ผลผกูพนัธ์ชมรม  
เวน้แต่จะก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนตามขอ้บงัคบัน้ี 

  ข้อ  7.  การรับเงิน    ชมรมรับเงินค่าสมาชิกรายปี   และเงินอ่ืนๆ  ไดต้ามขอ้บงัคบัของชมรม   

  ข้อ  8.  การฝากเงิน   ฝากเงินท่ีธนาคารของรัฐ  หรือธนาคารพาณิชย ์ หรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ              
ท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 

  ข้อ  9.  การรับและจ่ายเงิน      การรับและจ่ายเงิน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของชมรมวา่ดว้ยการ  
เก็บรักษาเงิน ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

  ข้อ 10. การบัญชี    ใหช้มรมฯ จดัใหมี้การท าบญัชีตามแบบสากล     และบนัทึกรายการให้ 
ถูกตอ้ง ครบถว้น ตามความเป็นจริง  โดยเก็บรักษาสมุดบญัชี และเอกสารประกอบการลงบญัชีไวท่ี้ส านกังาน
ชมรมฯ   หรือเก็บไวท่ี้เลขานุการชมรมฯ  และเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั  สามารถตรวจสอบได ้ โดย 

(1) การลงบญัชีทุกคร้ัง  ตอ้งมีเอกสารประกอบการลงบญัชีท่ีสมบูรณ์  ครบถว้น 
(2) ปีทางบญัชีของชมรม มีระยะเวลาสิบสองเดือน โดยใหส้ิ้นสุด ณ วนัส้ินปีงบประมาณนั้น     
(3) จดัท างบการเงินของชมรมฯ  (งบดุล / งบทดรอง / งบกระแสเงินสด ฯลฯ )  น าเสนอต่อ

คณะกรรมการของชมรมฯ  ภายใน 30 วนั หลงัปิดรอบระยะเวลาบญัชี 

ข้อ  11.  การเสนองบดุล    ใหป้ระธานชมรมฯ น าเสนองบดุล  และรายงานผลการด าเนินการ 
ประจ าปี  ต่อท่ีประชุมใหญ่เพื่อทราบ   ภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั  นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชี    พร้อมทั้งใหช้มรมฯ 
จดัส่งส าเนาไปใหส้มาชิกทุกท่าน  ก่อนวนัเปิดประชุมใหญ่ ไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั และใหเ้ก็บรักษาเอกสารดงักล่าว  
ไวท่ี้ส านกังานของชมรมฯ  เพื่อใหส้มาชิกขอตรวจสอบได ้

  ข้อ  12.  ทะเบียน  ใหช้มรมฯ จดัท าทะเบียนสมาชิก  และทะเบียนอ่ืนๆ  ตลอดจนรายงานการ
ประชุม  และบนัทึกอ่ืนๆ  ท่ีคณะกรรมการของชมรมฯ  เห็นสมควรใหจ้ดัท าข้ึน  และเก็บรักษาไวท่ี้ส านกังาน    
ของชมรมฯ   และหรือไวท่ี้เลขานุการของชมรมฯ 
 

  ข้อ  13.  กฎหมายและข้อบังคับ  ใหช้มรมฯ จดัใหมี้ขอ้บงัคบั และระเบียบของชมรมฯ  น้ีไว ้       
ณ   ส านกังานท่ีตั้งของชมรมฯ  และหรือไวท่ี้เลขานุการของชมรมฯ  เพื่อสามารถขอตรวจสอบได ้

  ข้อ  14.  การตรวจสอบบัญชี  ตอ้งมีการตรวจสอบบญัชีของชมรมฯ  อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง     
โดย  ผูต้รวจสอบบญัชีท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  หรือไดรั้บคดัเลือก  จากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
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หมวดที ่ 5 
สมาชิก 

  ข้อ  15.  สมาชิกของชมรม ฯ   มี  3 ประเภทคือ 

(1) สมาชิกสามญั ไดแ้ก่สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการ  ซ่ึงด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงาน
ทัว่ไปหรือปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป  สังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 

(2) สมาชิกวสิามญั  ไดแ้ก่สมาชิกท่ีเป็นขา้ราชการทุกต าแหน่ง  ท่ีปฏิบติังานในกลุ่มงาน
บริหาร  สังกดักระทรวงสาธารณสุข  ยกเวน้ต าแหน่งตาม (1) 

(3) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ ไดแ้ก่ผูท่ี้ชมรมฯ เชิญเขา้เป็นสมาชิกตามท่ีคณะกรรมการของ   
ชมรม ฯ เห็นสมควร 

  ข้อ  16.  คุณสมบัติของสมาชิก   
(1) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องชมรมฯ 
(2) เป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อย   
(3) เป็นผูอ้ยูใ่นศีลธรรมอนัดีงาม 

ข้อ  17.  การเข้าเป็นสมาชิก   การเขา้เป็นสมาชิกสามญั   และสมาชิกสมทบ  ตามขอ้บงัคบั 
ชมรมฯ  ตอ้งยืน่ใบสมคัรเขา้เป็นสมาชิกตามแบบท่ีชมรมฯ ก าหนดไว ้ พร้อมค่าสมคัร 

  ข้อ  18.  ค่าสมาชิก  ผูเ้ขา้สมคัรเป็นสมาชิกของชมรมฯ จะตอ้งช าระค่าสมาชิกใหแ้ก่ชมรมฯดงัน้ี 
(1) สมาชิกสามญั จะตอ้งเสียค่าสมาชิกปีละ  500 บาท 
(2) สมาชิกวสิามญั  จะตอ้งเสียค่าสมาชิกคร้ังแรก  300 บาท  และบ ารุงรายปี (ปีต่อไป)       

ปีละ 200 บาท 
(3) สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  ไม่ตอ้งเสียค่าสมาชิก   

  ข้อ  19.  การเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกุล  สัญชาติ  และทีอ่ยู่   สมาชิกตอ้งยืน่เร่ืองการขอเปล่ียนแปลง 
ใหช้มรมฯ  ทราบภายในหกสิบวนั  นบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง   

ข้อ  20.  การขาดจากสมาชิกภาพ  สมาชิกชมรมฯจะขาดจากการเป็นสมาชิกภาพโดย 
(1) ตาย 
(2) ลาออกจากสมาชิกชมรมฯ 
(3) ถูกใหอ้อกจากการเป็นสมาชิกชมรมฯ 

ข้อ  21.  การพจิารณาให้ออกจากการเป็นสมาชิกชมรมฯ  สมาชิกอาจถูกพิจารณาใหอ้อกจาก 
ชมรม ฯ เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ช าระค่าสมาชิกสองปีติดต่อกนั 
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(2) จงใจฝ่าฝืนขอ้บงัคบั ระเบียบ  หรือมติของชมรมฯ หรือประพฤติการใดๆ อนัเป็นเหตุ
ใหเ้ห็นวา่ไม่ซ่ือสัตย ์  สุจริต   หรือแสดงตนเป็นปฏิปักษต่์อชมรมฯ   ไม่วา่จะดว้ยประการใดๆ 

(3) ไม่เห็นชอบในวตัถุประสงคข์องชมรม ฯ 
(4) ท่ีประชุมคณะกรรมการ  มีมติใหอ้อกจากชมรม ฯ โดยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่       

สองในสาม ของจ านวนคณะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมคร้ังนั้น ๆ   
สมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากชมรม ฯ  มีสิทธิยืน่อุทธรณ์ต่อท่ีประชุมใหญ่ภายในสามสิบวนั       

นบัแต่วนัท่ีใหท้ราบการใหอ้อก  ค าวนิิจฉยัของท่ีประชุมใหเ้ป็นส้ินสุด 

  ข้อ  22.  การขีดช่ือสมาชิกออกจากทะเบียน ในกรณีท่ีสมาชิกออกจากชมรมฯ ไม่วา่กรณีใดๆ 
ใหน้ายทะเบียนของชมรมฯ  ขีดช่ือสมาชิกออกจากทะเบียน พร้อมเซ็นตช่ื์อก ากบั 
 

หมวดที ่ 6 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ  23.  การประชุมใหญ่สามัญ   ใหป้ระธานคณะกรรมการชมรมฯ  เรียกประชุมใหญ่ปีละ 
หน่ึงคร้ัง  ภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนั  นบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของชมรม ฯ 

  ข้อ  24.  การประชุมใหญ่วสิามัญ   คณะกรรมการชมรม ฯ จะเรียกประชุมไดก้็ต่อเม่ือมีเหตุอนัควร       
สมาชิกซ่ึงมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด    ท าหนงัสือลงลายมือช่ือ 

ร้องขอ เพื่อการใดการหน่ึงต่อคณะกรรมการชมรมฯ ใหเ้รียกประชุมใหญ่วสิามญัเม่ือใดก็ได ้และใหค้ณะกรรมการ
ชมรมฯ  เรียกประชุมภายในเกา้สิบวนั  นบัแต่วนัท่ีรับค าร้องขอจากสมาชิก 

  ข้อ  25.  การแจ้งก าหนดการประชุมใหญ่   ใหป้ระธานชมรมฯ  จดัท าหนงัสือแจง้ขอเปิดประชุม  
โดยระบุเร่ืองท่ีจะประชุม พร้อมก าหนดวนั  เวลา  สถานท่ีประชุม  ใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 
สิบหา้วนั  แต่หากเป็นการประชุมด่วนอาจแจง้ล่วงหนา้ไดต้ามสมควร โดยใหป้ระธาน หรือรองประธานชมรมฯ
เป็นผูล้งลายมือช่ือในหนงัสือเชิญประชุมนั้น  

  ข้อ  26.  องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   การประชุมใหญ่ของชมรมฯ  ตอ้งมีสมาชิกสามญัร่วม
ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนสมาชิกสามญัทั้งหมด   จึงจะเป็นองคป์ระชุมได ้

  ข้อ  27.  อ านาจหน้าทีข่องที่ประชุมใหญ่  ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณา  วนิิจฉยัปัญหา   
ท่ีเกิดข้ึนทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักิจการของชมรมฯ  ซ่ึงรวมขอ้ต่อไปน้ี 

(1) รับทราบเร่ืองการรับสมาชิกเขา้ใหม่ สมาชิกออกจากชมรม  ฯ  วนิิจฉยัค าขออุทธรณ์
สมาชิกท่ีถูกใหอ้อกจากชมรม ฯ 

(2) พิจารณาเลือกตั้ง และถอดถอนกรรมการชมรม ฯ และผูส้อบบญัชีของชมรมฯ       
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(3) รับทราบรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของชมรมฯ ของคณะกรรมการ   
ชมรม ฯ และรายงานของผูส้อบบญัชีของชมรม ฯ 

(4) พิจารณา  แกไ้ขเพิ่มเติม ขอ้บงัคบัชมรมฯ 
(5) เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

หมวดที ่ 7 
คณะกรรมการชมรมฯ 

  ข้อ  28.  คณะกรรมการชมรมฯ   ใหช้มรมฯ  มีคณะกรรมการชมรม ฯ ท่ีมาจากสมาชิกสามญั โดย
คดัเลือกมาจากตวัแทนเขต  ๆ ละ 1 คน รวม 19 คน  และแจง้ท่ีใหส้มาชิกทราบในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี   
  ใหค้ณะกรรมการชมรม ฯ เลือกตั้งกนัเองข้ึนมาท าหนา้ท่ีประธานกรรมการหน่ึงคน  และรอง
ประธานกรรมการอยา่งนอ้ยจ านวนสองคน(ตวัแทนจากภูมิภาค) เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน รวมทั้งวชิาการ  
ประชาสัมพนัธ์  ปฏิคม  สวสัดิการ  อยา่งละหน่ึงคน  และใหมี้ผูช่้วยเลขานุการ  ผูช่้วยเหรัญญิก  และผูช่้วยนาย
ทะเบียนดว้ย รวมทั้งวชิาการ  ประชาสัมพนัธ์  ปฏิคม  สวสัดิการ  ซ่ึงอาจมีผูช่้วยไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงคน  นอกนั้น
เป็นกรรมการ และคณะกรรมการชมรม ฯ อาจพิจารณาคดัเลือกสมาชิก (ทั้งสามประเภท) มาเป็นคณะกรรมการ
ชมรม ฯ ร่วมเพิ่มเติมจากจ านวนตามวรรคหน่ึงไดต้ามความเหมาะสม ซ่ึงรวมกนัแลว้ตอ้งมีคณะกรรมการชมรม ฯ 
ไม่นอ้ยกวา่  20 คน  แต่ไม่เกิน 30 คน 

  ข้อ  29  อ านาจหน้าทีข่องกรรมการชมรม ฯ แต่ละต าแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. เป็นประธานในท่ีประชุมใหญ่  และท่ีประชุมคณะกรรมการชมรม ฯ และควบคุมการ 
ประชุมดงักล่าวใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย 

2.  ควบคุมดูแลการด าเนินงานทัว่ไปของชมรม ฯ ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  และอยู่
ในวตัถุประสงคข์องชมรม ฯ 

3. ลงลายมือช่ือในเอกสารต่าง ๆ ในนามชมรม ฯ ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัน้ี 
4. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการชมรม ฯ มอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั  ระเบียบ  

มติหรือค าสั่งของชมรม ฯ  
(ข)  รองประธานกรรมการ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. ปฏิบติัการในอ านาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ  เม่ือประธาน
กรรมการไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ หรือเม่ือต าแหน่งประธานวา่งลงตามล าดบั 

2.  ปฏิบติัตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
3.  ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการชมรม ฯ มอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั  ระเบียบ  

มติ  หรือค าสั่งของชมรม ฯ 
(ค)  เลขานุการ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. จดัท ารายงานการประชุมใหญ่  และรายงานการประชุมคณะกรรมการชมรม ฯ ทุกคร้ัง 
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2. ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของชมรม ฯ ให้เรียบร้อยอยูเ่สมอ 
3. แจง้นดัประชุมไปยงับรรดาสมาชิก  หรือกรรมการชมรม ฯ แลว้แต่กรณี 
4.   ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการชมรม ฯ มอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั  

ระเบียบ  มติ  หรือค าสั่งของชมรม ฯ 
(ง)  เหรัญญกิ  มีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. ควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของชมรม ฯ 
ใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้ง  เรียบร้อย 

2. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการชมรม ฯ มอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั  ระเบียบ  
มติ  หรือค าสั่งของชมรม ฯ 

 (จ)  ส าหรับผู้ช่วยเลขานุการ และผู้ช่วยเหรัญญกิ และผู้ช่วยนายทะเบียน  ใหมี้หนา้ท่ีดงัน้ี 
1. ปฏิบติัการในอ านาจหนา้ท่ีของเลขานุการ  เหรัญญิก  และนายทะเบียนแทนเลขานุการ  

เหรัญญิก  และนายทะเบียน  เม่ือเลขานุการ  เหรัญญิก  และนายทะเบียนไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ หรือ
เม่ือต าแหน่งเลขานุการ  เหรัญญิก  และนายทะเบียนวา่งลง 

2. ปฏิบติัการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมายให้ 
3. ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการชมรม ฯ มอบหมายใหภ้ายใตข้อ้บงัคบั  ระเบียบ  

มติ  หรือค าสั่งของชมรม ฯ 

  ข้อ  30  ก าหนดเวลาอยู่ในต าแหน่ง  ใหค้ณะกรรมการชมรม ฯ มีวาระการด ารงต าแหน่ง    
คราวละ  2 ปีนบัแต่วนัเลือกตั้ง  ยกเวน้ประธานกรรมการชมรม ฯ หา้มด ารงต าแหน่ง  2  วาระติดต่อกนั 
  เม่ือคณะกรรมการชมรม ฯ ด ารงต าแหน่งครบตามวาระท่ีก าหนดแลว้  หากยงัไม่มีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชมรม ฯ  ก็ให้คณะกรรมการชมรม ฯ ชุดเดิมด ารงต าแหน่งต่อไป  จนกวา่จะมีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการชมรม ฯ ชุดใหม่ทดแทน 

  ข้อ  31  การพ้นจากต าแหน่ง  ประธานกรรมการชมรม ฯ ตอ้งพน้จากต าแหน่งเพราะเหตุอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงเป็นหนงัสือต่อคณะกรรมการชมรม ฯ 
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(4) ท่ีประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน 
(5) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดในความผดิเก่ียวกบัทรัพยท่ี์กระท าโดยสุจริต 
(6) ถูกปลดออก  ไล่ออก  หรือใหอ้อกจากราชการ   

 

ข้อ  32  ต าแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ถา้ต าแหน่งประธานกรรมการวา่งลงก่อนถึง 
คราวออกตามวาระ  ใหร้องประธานกรรมการชมรม ฯ ตามล าดบั  ปฏิบติัหนา้ท่ีแทนจนครบวาระ 
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  ในกรณีกรรมการชมรม ฯ สังกดัเขตใดวา่งลง  ใหส้มาชิกชมรม ฯ เขตนั้น  สรรหากรรมการ
ข้ึนแทนในต าแหน่งท่ีวา่งลง  และใหอ้ยูใ่นต าแหน่งไดเ้พียงเท่าท่ีก าหนดเวลาท่ีผูซ่ึ้งตนแทนนั้น 

  ข้อ  33  การประชุมและองค์ประชุม  ใหค้ณะกรรมการชมรม ฯ  ประชุมกนัตามคราวท่ีมี      
กิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัอยา่งนอ้ยสามเดือนต่อหน่ึงคร้ัง 
  ใหป้ระธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ  นดัเรียกประชุม
คณะกรรมการชมรม ฯ ได ้ โดยจะตอ้งด าเนินการตามระเบียบของทางราชการ 
  ในการประชุมคณะกรรมการชมรม ฯ  ตอ้งมีกรรมการชมรม ฯ มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการชมรมทั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม 

  ข้อ  34  อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชมรม ฯ  คณะกรรมการชมรม ฯ มีอ านาจหนา้ท่ี
ด าเนินการทั้งปวงของชมรม ฯ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  และตามมติของท่ีประชุมใหญ่ ในทางท่ีจะท าใหเ้กิด
ความจ าเริญแก่ชมรม ฯ ทุกประการ ซ่ึงรวมทั้งในขอ้ต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินการในเร่ืองการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากชมรมฯตลอดจนดูแลให้
สมาชิกปฏิบติัการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมติของชมรม ฯ 

(2) ก าหนดและด าเนินการเก่ียวกบัการประชุมใหญ่  น าเสนองบดุลกบัรายงานประจ าปี  
แสดงผลการด าเนินงานของชมรม ฯ ต่อท่ีประชุมใหญ่ 

(3) พิจารณาก าหนดการจ่ายค่าเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพกั และค่าเบ้ียประชุมของ
คณะกรรมการชมรม ฯ  และกรรมการอ่ืน ๆ  รวมทั้งของคณะท่ีปรึกษา และสมาชิกกิตติมศกัด์ิของชมรม ฯ 

(4) ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ของชมรม ฯ 
(5) จดัใหมี้และดูแลรักษาซ่ึงบรรดาทะเบียน   สมุดบญัชี   เอกสารต่าง ๆ   และบรรดา

ทรัพยสิ์นของชมรม ฯ  ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีจดัเก็บไวอ้ยา่งเรียบร้อย  ปลอดภยั  และสะดวกในการคน้หา 
(6) พิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินกิจการของชมรม ฯ 
(7) พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่บรรดาสมาชิก   
(8) เชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกท่ีชมรมฯเห็นสมควร     เป็นท่ีปรึกษาของ

คณะกรรมการชมรม ฯ  ตลอดจนก าหนดค่าตอบแทนใหต้ามท่ีชมรม ฯ  เห็นสมควร 
(9) พิจารณามอบหมายอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ รอง

ประธานกรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  นายทะเบียน  หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความเหมาะสม 

  ข้อ  35  ประธานในทีป่ระชุม  ในการประชุมใหญ่  หรือการประชุมคณะกรรมการชมรม ฯ   
ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม  ถา้ประธานกรรมการไม่อยู ่ หรืออยูแ่ต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ี
ได ้   ก็ใหร้องประธานกรรมการตามล าดบัเป็นประธานในท่ีประชุม  และถา้รองประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ี
ประชุมดว้ย  ก็ใหท่ี้ประชุมเลือกตั้งกรรมการชมรม ฯ คนหน่ึงข้ึนเป็นประธานในท่ีประชุมเฉพาะการประชุม
คราวนั้น 
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  ข้อ  36  การออกเสียง  สมาชิกหรือกรรมการชมรม ฯ  หรือกรรมการอ่ืน ๆ ออกเสียงในท่ี
ประชุมใหญ่หรือท่ีประชุมคณะกรรมการชมรม ฯ    หรือท่ีประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ สุดแต่กรณีไดเ้พียงคน
ละหน่ึงเสียง  จะมอบใหผู้อ่ื้นมาประชุมและออกเสียงแทนตนไม่ได ้
  ถา้ปัญหาซ่ึงท่ีประชุมวนิิจฉยันั้น  ผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษเฉพาะตวั  ผูน้ั้นจะออกเสียงใน
เร่ืองนั้นไม่ได ้

  ข้อ  37  การวนิิจฉัยปัญหา    การวนิิจฉยัปัญหาต่าง ๆ ในท่ีประชุม    ใหถื้อเสียงขา้งมากของท่ี
ประชุมนั้น ๆ  แต่ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้ท้  าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมนั้น เป็นผูอ้อกเสียงช้ีขาด  เวน้แต่ใน
กรณีต่อไปน้ี  ใหถื้อเสียงสามในส่ีของจ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

(1) การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั 
(2) การยกเลิกชมรม ฯ 
(3) การอ่ืนใดท่ีขอ้บงัคบัก าหนดใหใ้ชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของ

จ านวนสมาชิกท่ีมาประชุม 

ข้อ  38  รายงานการประชุม      ในการประชุมทุกคร้ัง         ตอ้งจดัระเบียบวาระการประชุม 
พร้อมบนัทึกการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานในการด าเนินการประชุมทุกคร้ัง ไม่วา่กรณีใด ๆ พร้อมทั้งจดัท า 
บญัชีรายช่ือ  เพื่อให้ผูเ้ขา้ประชุมลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานในการประชุมทุกคร้ังดว้ย 

  ข้อ  39  ผู้ตรวจสอบบัญชี  ใหท่ี้ประชุมใหญ่ ด าเนินการคดัเลือก  หรือแต่งตั้งสมาชิกของ
ชมรม ฯ หรือบุคคลภายนอกผูมี้ความรู้ ความสามารถในด้านการเงิน การบญัชี เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของชมรม 
ฯ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

  ข้อ  40  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบบัญชี  ผูต้รวจสอบบญัชีของชมรม ฯ อยูใ่นต าแหน่งได้
มีก าหนดคราวละไม่เกินสองปี  (หา้มเป็นผูต้รวจสอบบญัชีติดต่อกนัเกินสองปี)  เม่ือครบก าหนดเวลาแลว้  
คณะกรรมการของชมรม ฯ ยงัไม่ด าเนินการคดัเลือก  หรือแต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีคนใหม่  ก็ใหผู้ต้รวจสอบ
บญัชีคนเดิมปฏิบติัหนา้ท่ีไปก่อนจนกวา่จะมีการคดัเลือก หรือแต่งตั้งคนใหม่  (ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 90 วนั นบัแต่
วนัหมดวาระ) 

  ข้อ  41  อ านาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบบัญชี  ท าหนา้ท่ีเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของชมรม ฯ โดย
ไม่มีสิทธิออกเสียง  หรือลงคะแนนเสียงใด ๆ ทั้งส้ิน 
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หมวดที ่ 8 
ข้อเบ็ดเสร็จ   ระเบียบของชมรมฯ 

  ข้อ  42.  ระเบียบของชมรมฯ    ใหค้ณะกรรมการของชมรมฯ  มีอ านาจหนา้ท่ีก าหนดระเบียบ
ต่างๆ  เพื่อด าเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ห่งขอ้บงัคบัของชมรมฯ  และเพื่อความสะดวกในการปฏิบติังาน
ของชมรมฯ  ดงัน้ี 

(1) ระเบียบวา่ดว้ยการรับสมาชิก 
(2) ระเบียบวา่ดว้ยการรับ-จ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงิน 
(3) ระเบียบอ่ืนใด  ท่ีคณะกรรมการชมรมฯ  เห็นสมควรก าหนดไวใ้หมี้เพื่อประโยชน์ 

แก่สมาชิก  และเป็นแนวทางในการปฏิบติังานของชมรมฯ 
 

  ข้อ  43.    การแก้ไขเพิม่เติมหรือเปลีย่นแปลงข้อบังคับ  ชมรมฯอาจแกไ้ขเพิ่มเติม หรือเปล่ียน 
แปลงขอ้บงัคบัได ้โดยมติของท่ีประชุมใหญ่  ซ่ึงจะตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนสมาชิก
ท่ีมาประชุมใหญ่     

การเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั จะกระท าไดต่้อเม่ือ  
ไดแ้จง้ขอ้ความท่ีเสนอใหพ้ิจารณานั้น  ไปใหส้มาชิกทราบล่วงหนา้โดยท าเป็นหนงัสือ  พร้อมแจง้ก าหนดวนั  เวลา  
สถานท่ี   ท่ีจะท าการประชุม 

  ข้อ  44  ในขณะทีก่ารจัดตั้งชมรม ฯ  ยงัไม่เรียบร้อย ใหค้ณะกรรมการก่อตั้งท าหนา้ท่ีเป็น
คณะกรรมการชมรม ฯ ด าเนินกิจการชมรม ฯ   ไปก่อนจนกวา่จะไดค้ณะกรรมการท่ีไดม้าจากการเลือกตั้งมาท า
หนา้ท่ีแทน 
  ข้อ  45  ให้คณะกรรมการชมรมฯ เป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนีโ้ดยมีอ านาจในการวินิจฉัย
ตีความและด าเนินการให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี ้
                                   ให้ใช้ข้อบังคับชมรมฯ ตั้งแต่วนัที ่ 1  มีนาคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป 
 

ประกาศ   วนัท่ี  20  กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 
   
    

ลงช่ือ...................................................... 
( นายเจษฏา    วรีะ ) 

ประธานกรรมการชมรมฯ 
                


