ข้อบังคับ
ชมรมมสตรีไทยห่วงงใยสุขภาพ สํสานักการแพททย์ 2555
หมวดที่ 1
ข้อความทััว่ ไป
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้ เรีรียกว่า ข้อบังคัคบ “ชมรมสตตรีไทยห่วงใยสสุขภาพ สํานักการแพทย์
ก
22555
ข้อ 2 ข้อบังคับ ให้ใช้
ใ บังคับในวันประกาศ
น
เป็นนต้นไป
ข้อ 3 ใในข้อบังคับนี้
“ชมรม” หมาายถึง “ชมรมสตรีไทยห่วงใใยสุขภาพ สํานักการแพทย์ย์ 2555”
“สมาชิก” หมมายถึง สมาชิก “ชมรมสตรีรีไทยห่วงใยสุขภาพ
ข สํานักการแพทย์
ก
25555”
“คณะกรรมกการ” หมายถึง คณะกรรมกการ “ชมรมสตตรีไทยห่วงใยสุขภาพ สํานักกการแพทย์ 2555”
2
ข้อ 4 เครื่องหมายขของชมรมเป็นรูปหัวใจสามดดวง สีฟ้า สีเขียวอ่อน และสสีเขียวเข้ม

าชนโดยสภาสสตรีแห่งชาติในพระบรม
ค ก ความมเอาใจใส่สุขภาพของประช
ภ
ใ
ดวงใจสามดววง หมายถึง ความรั
ราชินูปถััมภ์ กรุงเทพมมหานคร และสํานักการแพทย์
ตัวอักษร W หมายถึ
ห ง Women แทน ผู้หญิง
สีฟ้า หมายถึง สีของสภาสตรีแห่งชาติในนพระบรมราชิชินูปถัมภ์
สีเขียว หมายยถึง สีของกรุงเทพมหานครร
สีเขียวอ่อน หมายถึ
ห ง สีของงสํานักการแพพทย์
ข้อ 5 สํานักงานของงชมรมตั้งอยูที่ท่ี เลขที่ 5144 อาคารสํานัักการแพทย์ ชัช้น 2 ถนนหหลวง แขวงเทพศิรินทร์ เขตต
ป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 100100
ษ
ออบังคับนี้ โดยกการสนับสนุนช่วยเหลือของงคณะกรรมการที่ปรึกษา
ข้อ 6 ใให้ประธานชมมรมเป็นผู้รักษาการตามข้
ตามข้อ 20

-2หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์
ข้อ 7 ชมรมนี้มีวัตถุประสงค์
(1) เพื่อให้สมาชิกซึ่งเป็นสตรีไทยมีความรูค้ วามเข้าใจการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง มีความตระหนัก
ต่อการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง และครอบครัวและนําไปปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสม
(2) เพื่อให้สมาชิกซึ่งเป็นสตรีไทยเป็นแบบอย่างที่ดีในการดูแลสุขภาพครอบครัวและชุมชน
(3) เพื่อบูรณาการด้านการส่งเสริมสุขภาพสตรีไทยจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกระดับ
และเอกชนในการดําเนินงานพัฒนาสตรีด้านสุขภาพ
(4) ดําเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในหมู่สตรี เพื่อสิทธิประโยชน์และ
สวัสดิการด้านสุขภาพ
(5) ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
หมวดที่ 3
กิจกรรม
ข้อ 8 กิจกรรมของชมรมประกอบด้วย
(1) การให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเพื่อลดความรุนแรงของโรค อาทิ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด
(2) การสนับสนุนทางด้านวิชาการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การดูแลสุขภาพ การป้องกัน
การเกิดโรคติดต่อและโรคเรื้อรังต่าง ๆ
(3) สนับสนุนให้สมาชิกเกิดความตระหนักถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง และครอบครัว มีการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องเหมาะสม
(4) สนับสนุนให้สมาชิกเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพให้กับบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้มีสุขภาพดีโดยทั่วกัน
(5) กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรสตรี และงานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองในนามชมรม
หมวดที่ 4
สมาชิก
ข้อ 9 สมาชิกชมรมมี 3 ประเภท ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์
สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลผูม้ ีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) บุคลากรทุกส่วนราชการของสํานักการแพทย์
(2) เป็นสตรีและมีสญ
ั ชาติไทย
(3) เป็นผู้ประกอบสัมมาอาชีวะไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

-3(4) มีความเลือ่ มใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วย
ความบริสทุ ธิ์ใจ
(5) ยินดีปฏิบตั ิตามข้อบังคับและเงื่อนไขของชมรม ตลอดจนให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมของ
ชมรมด้วยความเต็มใจ
สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ กลุม่ อาชีพสตรี กลุ่มอาชีพเยาวชน ที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่สนใจและศรัทธาต่อชมรมและคณะกรรมการมีมติให้เชิญเข้ามาเป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ข้อ 10 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกทุกประเภท ให้ยนื่ ตามแบบและเงื่อนไขของชมรมโดยไม่เสียค่าสมัคร
ข้อ 11 สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ
(1) สิทธิเข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาสตรีด้านสุขภาพของชมรมและกิจกรรมอื่นของชมรม
(2) สิทธิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมใหญ่วสิ ามัญ โดยมีสทิ ธิอภิปราย ซักถาม แสดงความ
คิดเห็นและออกเสียงลงคะแนนในมติที่ประชุม
(3) สิทธิเข้าชื่อกันจํานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ (2) ร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญตามข้อ 22
(4) สิทธิได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและบริการด้านต่างๆ จากชมรม
(5) สิทธิได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ จากชมรมตามข้อบังคับและเงื่อนไขของชมรม
(6) สิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการชมรมและรับเลือกตั้งเป็นประธานชมรม
(7) สิทธิออกเสียงรับรองการเป็นคณะกรรมการชมรมตามข้อ 17
ข้อ 12 หน้าที่ของสมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญ
(1) ปฏิบัติตามข้อบังคับและเงื่อนไขของชมรม
(2) ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสตรีด้านสุขภาพและกิจกรรมอื่น ของชมรมตามที่
คณะกรรมการร้องขอ
(3) เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปีและประชุมใหญ่วสิ ามัญ
(4) เป็นกรรมการชมรมเมื่อได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง
(5) ออกเสียงรับรองการเป็นคณะกรรมการชมรม
(6) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่การดําเนินงานของชมรม
(7) หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการร้องขอ โดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของชมรม

-4ข้อ 13 การขาดจากสมาชิกภาพ มีดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 10
(4) ต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่ความผิดลงโทษหรือความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาท
(5) ดําเนินการอื่นใดหรือแย้งต่อวัตถุประสงค์ของชมรม อันจะนํามาซึ่งความเสียหายแก่ชมรม และ
คณะกรรมการมีมติ 2 ใน 3 ให้ออกจากสมาชิก
หมวดที่ 5
คณะกรรมการ
ข้อ 14 ให้มีคณะกรรมการชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ ประกอบด้วยตําแหน่งต่างๆ ดังนี้ คือ ประธาน
โดยมี เลขานุการ ประชาสัมพันธ์ และกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม มีจํานวนไม่น้อยกว่า 30 คน แต่
ไม่ เกิ น 50 คน โดยตํ าแหน่ งประธานชมรมมาจากการแต่งตั้งของผู้อํานวยการสํานักการแพทย์ และ
ตําแหน่งอื่นๆให้อยู่ในอํานาจของประธานชมรมเป็นผู้แต่งตั้ง
เมื่อคณะกรรมการฯ ชุดเก่าพ้นตําแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมี
การมอบหมายให้คณะกรรมการชุดใหม่ดําเนินการต่อไป ทั้งนี้ ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
หลังจากได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
กรณีคณะกรรมการตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใด ว่างลงด้วยเหตุใดก็ตามให้ประธานชมรมและ
คณะกรรมการฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งแทน โดยให้ผู้ที่รับตําแหน่งอยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ที่
ตนแทน
ข้อ 15 คณะกรรมการอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตามข้อ 17 และให้มี
อํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายและงบประมาณการใช้จ่ายของชมรม
(2) บริหารงานและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และวัตถุประสงค์ของชมรมตลอดจน
ดําเนินการตามมติของที่ประชุมใหญ่สมาชิก
(3) พิจารณารับสมาชิกเข้าและให้สมาชิกออก ตามข้อบังคับและเงื่อนไขของชมรม
(4) ดําเนินการใดๆ เพื่อให้สทิ ธิประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก โดยไม่ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย
(5) วางเงื่อนไขในการปฏิบัติต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของชมรม
(6) พิจารณาตีความข้อบังคับของชมรม
(7) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดําเนินงานของชมรม

-5ข้อ 16 กรรมการแต่ละตําแหน่ง มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ประธานชมรม มีอํานาจหน้าที่ควบคุมกิจกรรมทั่วไปของชมรม ให้ดําเนินไปตามข้อบังคับเงื่อนไขและ
วัตถุประสงค์ของชมรม ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร และมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ทําการติดต่อประสานงานกับบุคคล องค์กรต่างๆ ในนามของชมรม เป็นประธานในการประชุมทุกกรณี
เป็นผู้เรียกและนัดหมายการประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมใหญ่สมาชิก และมีอํานาจ
ลงนามในหนังสือต่างๆ ของชมรม ลงนามประกาศใช้ข้อบังคับ รวมทั้งอํานาจแต่งตั้งกรรมการบริหาร
ชมรมตามข้อ 15
(2) รองประธาน มีหน้าที่ช่วยเหลือปฏิบัติการตามที่ประธานมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณี
ประธานไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(3) เลขานุการ มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการทั่วไปของชมรม งานเอกสาร งานการประชุม งานติดต่อ
ประสานงาน ตลอดจนงานกิจการทั่วไปของชมรม และงานที่ประธานชมรมมอบหมาย
(4) ประชาสัมพันธ์ มีหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ ของชมรมทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน
(5) กรรมการอื่นๆ มีหน้าที่ตามที่ได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากประธานหรือกรรมการบริหาร
ข้อ 17 ให้ประธานชมรมพ้นจากตําแหน่ง ดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ครบวาระในการดํารงตําแหน่ง
(4) ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพตามข้อ 13
ในกรณีที่ประธานชมรมพ้นจากตําแหน่งตามวรรคแรกให้รองประธานคนใดคนหนึ่งตามมติคณะกรรมการ
เป็นผู้รักษาการแทนจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ ในที่ประชุมคณะกรรมการของชมรมตามข้อ 15
ข้อ 18 ให้กรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่ง ดังนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ครบวาระในการดํารงตําแหน่ง
(4) ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพตามข้อ 14
ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวรรคแรก ให้ประธานชมรมและคณะกรรมการคัดเลือกและแต่งตั้ง
กรรมการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ 16 และให้ผทู้ ี่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตําแหน่งตามวาระของผู้ที่คนแทน กรณี
ที่ระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการเหลือไม่ถึง 60 วัน จะไม่แต่งตั้งผู้อื่นแทนก็ได้
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(1) ลาออกทัง้ คณะ
(2) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง
(3) ประธานชมรมพ้นจากตําแหน่งตามข้อ 18
กรณีที่คณะกรรมการบริหารพ้นจากตําแหน่งตามข้อ (3) ให้คณะกรรมการที่ปรึกษาตามข้อ 21 ทําหน้าที่
รักษาการไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้
หมวดที่ 6
คณะกรรมการทีป่ รึกษา
ข้อ 20 ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม ประกอบด้วย
คณะกรรมการชมรมฯ ทําการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งแจ้งให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งทราบ
เพื่อประสานการดําเนินงานต่อไป
ข้อ 21 ให้คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่ให้คําปรึกษาและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมการชมรมฯเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของชมรม หรือสนับสนุนช่วยเหลือการดําเนินงานของชมรมตามที่คณะกรรมการชมรมฯ ร้องขอ
ข้อ 22 ให้คณะกรรมการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งใน 1 ปี โดยกรรมการต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนคณะกรรมการจึงจะถือว่าครบองค์ประชุมการลงมติที่ประชุมให้ใช้เสียงมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียง
หมวดที่ 7
การประชุม
ข้อ 23 ให้คณะกรรมการจัดการเรียกประชุม ปีละ 1 ครั้ง
การประชุม จะต้องมีหัวข้อการประชุมอย่างน้อย ดังนี้
(1) คณะกรรมการแถลงผลงานในรอบปีที่ผ่านมา และตอบข้อซักถามของสมาชิก
(2) กําหนดแผนการดําเนินงานปีต่อไป
(3) เรื่องอื่นๆ ตามข้อบังคับนี้ที่กําหนดให้ดําเนินการในที่ประชุม
ข้อ 24 เมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเข้าชื่อกันร้อง
ขอให้จัดประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องด่วนที่สําคัญอย่างยิ่ง โดยที่คณะกรรมการไม่สามารถตัดสินใจได้เอง ให้
คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่คณะกรรมการมีมติหรือนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือร้องขอจากสมาชิกข้างต้น
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การเงินและบัญชี
ข้อ 25 ชมรมอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินอุดหนุนจากทางราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน
(2) ดอกผลจากทรัพย์สินของชมรม
(3) รายได้จากการดําเนินกิจกรรมของชมรม
(4) เงินบริจาคและเงินรายได้อื่นๆ
ข้อ 26 ชมรมอาจมีรายจ่ายเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมของชมรม
(2) ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
(3) ค่าใช้สอย
(4) ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์
(5) ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของสมาชิก
(7) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นตามมติคณะกรรมการ
ข้อ 27 เงินรายได้ของชมรมให้นําฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือได้ ตามที่คณะกรรมการบริหารจะ
เห็นสมควร โดยใช้ชื่อบัญชีเงินฝากว่า “ชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพ สํานักการแพทย์” ทั้งนี้ให้ประธาน
และเลขานุการ เป็นผู้ลงชื่อร่วมกัน ในการสั่งถอนเงินจากบัญชี
ตามมติของคณะกรรมการ
ข้อ 28 ให้เลขานุการมีอํานาจเก็บรักษาเงินสดไว้โดยไม่ต้องนําฝากธนาคารได้ไม่เกิน 5,000 บาท การจ่ายเงินของ
ชมรมให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ โดยประธาน และเลขานุการ เป็นผู้ลงชื่อสั่งจ่ายร่วมกัน
ข้อ 29 การรับและจ่ายเงินของชมรมทุกครั้ง ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือหรือตามแบบฟอร์มที่ชมรมกําหนด และให้
เลขานุการเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
หมวดที่ 9
การแก้ไขข้อบังคับ
ข้อ 30 การแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อบังคับของชมรม ให้กระทําได้โดยคณะกรรมการ
ชมรมพิจารณาแก้ไข
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การเลิกชมรม
ข้อ 31 การเลิกชมรมจะกระทําได้โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
ข้อ 32 เมื่อที่ประชุมมีมติให้เลิกชมรม ให้ทําการแต่งตั้งผู้ชําระบัญชีของชมรม เพื่อจัดการทรัพย์สินและหนีส้ ินของ
ชมรม
ข้อ 33 เมื่อชมรมต้องเลิกไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ทรัพย์สินของชมรมทีเ่ หลืออยู่หลังจากได้ชําระบัญชีเรียบร้อย
แล้ว แล้วแต่มติของที่ประชุมคณะกรรมการ
หมวดที่ 11
บทเฉพาะกาล
ข้อ 34 ให้ประธานชมรม เป็นผู้ลงนามในระเบียบชมรม และมีผลบังคับใช้ในวันที่ประธานชมรมลงนาม
ประกาศ ณ วันที่................... เดือน.............................................พ.ศ.............................
(ลงชื่อ)
(......................................................................................)
ประธานชมรมสตรีไทยห่วงใยสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 2556

