
ระเบียบของชมรม STRONG DVH 
หมวดที่ 1 

เครื่องหมายและสถานที่ตั้ง 
ข้อ 1 ชมรมนี้มีช่อว่า “ชมรม STRONG DVH” 
ข้อ 2 เครื่องหมายชมรมคือ 

 
 

ข้อ 3 ความหมายของข้อความในระเบียบนี้ 
“ชมรม” หมายความว่า ชมรม STRONG DVH 
“สมาชิก” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ รพ.เทพรัตนเวชชานุกูล  เฉลิมพระเกียรติ  60 พรรษา ที่เป็นสมาชิกชมรม
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ 
“คณะกรรมการบริหารชมรมฯ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารชมรม STRONG DVH  
ข้อ 4 สถานที่ตั้ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสิริสุขภาพ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระ
เกียรติ 60 พรรษา 11 ม.9 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 50270 

หมวดที่ 2 
วัตถุประสงค์ของชมรม 
ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของชมรม 
 5.1 เพ่ือสร้างจิตส านึก ปลูกฝังความซื่อสัตย์ สุจริต แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับส่วนรวมภายใต้แนวคิด 
“จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ Model STRONG 
 S (Sufficiency)  ความพอเพียง 
 T (Transpacency) ความโปร่งใส 
 R (Realize)  ความตื่นรู้ 
 O (Onward)  มุ่งไปข้างหน้า 
 N (Knowledge)  ความรู้ 
 G (Generosity)  ความเอ้ืออาทร 
 น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยมีความส าคัยคือการมีเหตุผล ความสมดุล 
การมีภูมิคุ้มกัน STRONG  เกิดจากการผูกพันกันทุกเส้น จึงเป็นเหตุผลในการท าโมเดล ความหมายของ 
STRONG ในแต่ละความหมาย 



 S – Sufficiency หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคล  สามารถคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ  
 T – Transparency ความโปร่งใส คือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย  
 R – Realize ตื่นรู้ คือ  การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมือท า  ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้า  ระวัง จะ
สอดคล้องกับ  
 O – Onward มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อ่ืนเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางท่ีถูกต้อง  คือการต่อสู้
ในจิตใจกับการไม่ทจุริต พัฒนาองค์กรของการบริหารจัดการให้ดีขึ้น  
 N – Knowledge ความรู้ คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการ เปลี่ยนแปลงในทาง
ของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบนอาจจะเป็นในรูปแบบดิจิตอล และไม่สามารถ  ตรวจสอบ ความรู้
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง  
 G – Generosity ความเอ้ืออาทร คือ ความเอ้ืออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียง แต่  สาเหตุของ
การเกิดการทุจริตมาจากระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ ความเอ้ืออาทรใน นิยามนั้นมิได้
ต้องการหลังผลตอบแทน  
 ๕.๒ เพ่ือปลูกจิตส านึกให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว มีคุณธรรม จริยธรรม ร่วมต่อต้านการทุจริต  
รวมทั้ งมีจิตส า นึก ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดีในการใช้จริยธรรม เพ่ือป้องกัน ปราบปรามการทุจริตในภาค  
ราชการ พัฒนากระบวนงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  
 ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส  ๕.๔ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการ  ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานราชการ  
 ๕.๕ เพ่ือด าเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของโรงพยาบาลเก้าเลี้ยว  
 ๕.๖ เพ่ือสะท้อนความคิดริเริ่มของกลุ่ม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความโปร่งใส 

หมวดที่ 3 
เร่ืองสมาชิก 

ข้อ ๖ สมาชิก มี ๒ ประเภท  
 ๖.๑ สมาชิกสามัญ  
 ๖.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์  
ข้อ ๗ คุณสมบัติสมาชิก  
 ๗.๑ สมาชิกสามัญ ต้องเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเก้าเลี้ยว ที่ได้สมัครเป็นสมาชิกชมรมเท่านั้น  
 ๗.๒ สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ บุคคลผู้ทรงเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่ชมรม ซึ่ง  
คณะกรรมการชมรมพิจารณาว่าเป็นบุคคลที่ท า ประโยชน์ให้แก่ชมรมซึ่งได้เรียนเชิญมาเป็นสมาชิกกิตติม ศักดิ์ 
 ๗.๓ เห็นด้วยกับการต่อต้านทุจริต เพ่ือความโปร่งใสในการบริหารของโรงพยาบาล  
ข้อ ๘ การรับสมัครสมาชิก  
 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม ยื่นใบสมัครของชมรมตามแบบที่ก าหนดต่อคณะกรรมการ  



ข้อ ๙ สถานภาพการด ารงอยู่ของสมาชิก มีสถานภาพเป็นสมาชิกตลอดไป  
ข้อ ๑๐ การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกจะขาดจากสมาชิกสภาพเมื่อ  
 ๑๐.๑ ตาย  
 ๑๐.๒ ลาออก  
 ๑๐.๓ ย้ายไปปฏิบัติราชการที่อ่ืน  
 ๑๐.๔ คณะกรรมการมีมติให้พ้นสภาพ เนื่องจากกระท า ตนเป็นที่ เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือกระท า ความ 
เสียหายมาสู่ชมรมฯ 

หมวดที่ 4 
สิทธิและหน้าที่สมาชิก 

ข้อ ๑๑ สมาชิกชมรมฯ ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน  
ข้อ ๑๒ สมาชิกชมรมฯ มีหน้าที่ ดังนี้  
 ๑๒.๑ มีส่วนร่วมหรือเข้าร่วมกิจกรรม และช่วยเหลือกิจกรรมตามที่ของชมรมฯ มอบหมาย  
 ๑๒.๒ มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบของชมรมฯ  
 ๑๒.๓ มีหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานของชมรมฯ  
 ๑๒.๔ สมาชิกต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงของชมรมฯ  
 ๑๒.๕ สมาชิกต้องเข้าร่วมประชุมตามก า หนดนัดหมายอย่างสม่ า เสมอ ยกเว้นกรณีเจ็บป่วย หรือติด  
ธุระจ าเป็น  
ข้อ ๑๓ สิทธิของสมาชิกชมรม  
 ๑๓ .๑ สมาชิกมีสิท ธิเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น การด า เนินการของชมรม ตลอดจนสอบถาม  
กิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม 3 
 ๑๓.๒ เขา้ร่วมกิจกรรม ร่วมบริหาร ร่วมด าเนินกิจกรรมของชมรมฯ  
 ๑๓.๓ สิทธิได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการชมรมฯ  
 ๑๓.๔ สิทธิได้รับบริการ หรือสวัสดิการที่ชมรมจัดให้  
 ๑๓.๕ สิทธิยื่นขอตรวจสอบกิจการของชมรมฯ 

หมวดที่ 5 
คณะกรรมการบริหารชมรมฯ 

ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารชมรมฯ คณะหนึ่ง เรียกว่าคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ซึ่งประกอบด้วย  
สมาชิกสามัญ ไม่น้อยกว่า ๗ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน  
ข้อ ๑๕ ให้มีประธาน , รองประธาน , เลขานุการ , เหรัญญิก, นายทะเบียน , ประชาสัมพันธ์ , กรรมการ แล้ว  
เสนอให้สมาชิกเห็นชอบในที่ประชุมชมรมฯ และมีมติเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ข้อ ๑๖ ให้ประธานมีอ า นาจแต่งตั้งที่ปรึกษาของชมรม โดยพิจารณาแต่งตั้งจากสมาชิกที่มีประสบการณ์  
บริหารชมรมฯ ข้อ  



๑๗ ให้ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ด า เนินการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ให้เป็นไป  ตาม
ระเบียบของชมรมฯ  
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ อยู่ในต าแหน่งคราวละ ๔ ปี ไม่เกิน ๒ วาระ นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง  
ข้อ ๑๙ เมื่อต า แหน่งในคณะกรรมการบริหารชมรมฯ ว่างลงก่อนหมดวาระ ให้ที่ประชุมชมรมฯ คัดเลือก  
สมาชิกแทนเป็นกรรมการต า แหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ให้ปฏิบัติงานจนถึงครบวาระท่ีคณะ กรรมการบริหารชุดนั้น  
เหลืออยู่  
ข้อ ๒๐ คณะกรรมการบริหารชมรมฯ ประกอบด้วย  
 ๒๐.๑ ประธาน  
 ๒๐.๒ รองประธาน  
 ๒๐.๓ เลขานุการ  
 ๒๐.๔ เหรัญญิก  
 ๒๐.๕ ประชาสัมพันธ์  
 ๒๐.๖ นายทะเบียน  
 ๒๐.๗ กรรมการ 

หมวดที่ 6 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ 

ข้อ ๒๑ อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  
 ๒๑.๑ บริหาร ด าเนินงาน และประสานงานเพ่ือให้การด า เนินงานชมรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ  
ข้อเสนอของสมาชิก รวมทั้งสถานการณ์ท่ีสังคมให้ความสนใจในเชิงสร้างสรรค์  
 ๒๑.๒ พิจารณาจัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรมประจ าปี ข้อเสนอแนะการสนับ สนุนให้เป็นไปตามท่ี  
สมาชิกเห็นชอบ  
 ๒๑.๓ บริหาร ด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
 ๒๑.๔ ออกระเบียบ ที่ไม่ขัดต่อระเบียบนี้ และตามท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นชอบหรือแก้ไขเพ่ิมเติม  
ระเบียบและยกเลิกระเบียบ  
 ๒๑.๕ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม อย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง หรือตามท่ีมีวาระเร่งด่วน 
 ๒๑.๖ จัดประชุมสมาชิกชมรมฯ อย่างน้อย ๔ เดือน/ครั้ง  
 ๒๑.๗ มติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ การประชุมแต่ละครั้ง ต้องมีผู้เข้าประชุมเกิน  
กึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าครบองค์ประชุม  
 ๒๑.๘ ให้ที่ประชุมถือเสียงข้างมากเป็น มติ หากคะแนนเท่ากันให้ประธานการประชุมเป็นผู้ชี้ขาด  
 ๒๑.๙ คณะกรรมการชมรมสามารถจัดกิจกรรม หรือสวัสดิการใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก  
ได้โดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของชมรมฯ  
ข้อ ๒๒ คณะกรรมการบริหารชมรม มีอ านาจหน้าที่  



 ดังนี้ ๒๒.๑ ประธานกรรมการ มีหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของชมรมฯ เป็นผู้แทนชมรมฯ 
ใน การติดต่อกับบุคคลภายนอก ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการและการประชุมใหญ่สามัญ  
ประจ าปีของชมรมฯ  
 ๒๒.๒ รองประธานกรรมการ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยประธานชมรมฯ ในการบริหารกิจกรรมชมรมฯ ปฏิบัติ  
หน้าที่ตา มที่ประ ธานชมรมฯ ได้มอบหมาย และท า หน้าที่แทนประธานชมรมฯ เมื่อประธานชมรมฯ ไม่อยู่  
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
 ๒๒.๓ เลขานุการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของชมรม ฯ ทั้งหมดและปฏิบัติหน้าที่ตามค า สั่งของ  
ประธานชมรมฯ ตลอดจนท าหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ ของชมรมฯ  
 ๒๒.๔ เหรัญญิก มีหน้าที่เก่ียวกับการเ งินทั้งหมดของชมรมฯ เป็นผู้จัดท า บัญชีรายรับ- รายจ่าย และ  
เก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของชมรมฯ ไว้เพ่ือตรวจสอบ  
 ๒๒.๕ ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม ชื่อเสียงเกียรติคุณของชมรมฯ ให้สมาชิกและ  
บุคคลทั่วไปเป็นที่รู้จักแพร่หลาย  
 ๒๒.๖ นายทะเบียน มีหน้าที่รวบรวม จัดท าทะเบียนและประวัติสมาชิกทั้งหมดให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
เสมอ  
 ๒๒.๗ กรรมการ มีหน้าที่เสนอความคิดเห็นแก่คณะกรรมการชมรมฯ และช่วยเหลือการบริหารกิจการ  
ต่าง ๆ ของชมรมฯ 

หมวดที่ 7 
การเงินและพัสดุ 

ข้อ ๒๓ ชมรมฯ มีรายได้และทรัพย์สินจาก  
 ๒๓.๑ มีผู้บริจาคให้ชมรม  
 ๒๓.๒ รายได้จากการจัดกิจกรรม  
 ๒๓.๓ เงินงบประมาณจากทางราชการจัดสรรให้  
 ๒๓.๔ รายได้อ่ืน ๆ  
ข้อ ๒๔ เงินทุกประเภทของชมรมให้เก็บฝากไว้ในธนาคารหรือสถาบันการเงิน ตามที่คณะกรรมการบริหาร  
ชมรมเห็นสมควร  
ข้อ ๒๕ การรับ - จ่ายเงินทุกประเภท ให้ออกใบส า คัญรับ-จ่ายเงินและมีส า เนาเก็บไว้เพ่ือตรวจสอบ การรับ -
จ่ายเงินทุกครั้งต้องมีผู้เกี่ยวข้องลงชื่อผู้รับหรือผู้จ่ายเงินด้วย  
ข้อ ๒๖ การถอนเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ต้องมีลายมือชื่อประธานกรรมการหรือรองประธาน  หรือ
เหรัญญิก หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ลงนามร่วมกัน ๒ ใน ๓ จึงจะเบิกเงินได้  
ข้อ ๒๗ ประธานชมรม มีอ า นาจสั่งจ่ายเงินได้ครั้งละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) ถ้าเกินกว่า  
จ านวนดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารชมรม การจ่ายเงินแต่ละครั้งให้เหรัญญิกรา ยงานให้ 
คณะกรรมการบริหารทราบในวันประชุมประจ าเดือน  



ข้อ ๒๘ เหรัญญิก หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการเงินของชมรมมีอ านาจรักษาเงินสดได้ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท (สาม
พันบาทถ้วน) ถ้าเกินต้องรีบน าฝากธนาคาร  
ข้อ ๒๙ ให้เหรัญญิกจัดท า เอกสารการเงินรับ- จ่าย ให้เป็นปัจจุบันและเก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการ  
ตรวจสอบ 

หมวดที่ 8 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๓๓ ให้คณะกรรมการชุดปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง  
กรรมการชุดใหม ่ 
ข้อ ๓๔ ให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  
ข้อ ๓๕ ให้ใช้ระเบียบนี้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับการรับรองจากท่ีประชุมสมาชิก และประกาศใช้ 

 
      ประกาศ ณ วันที่  1   เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4                                                             

            
             
             (นายสุรเชษฐ์ ธิติมุทา) 
                          ประธานคณะกรรมการบริหาร 
                     ชมรม STRONG DVH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรม STRONG DVH 
   
 
   1. นายสุรเชษฐ์ ธิติมุทา  ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวขวัญชีวา ธรรมสโรช รองประธาน/นายทะเบียน 
   3. นายมณเฑียร ดีขุนทด  กรรมการ 
   4. นางสาวไอรดา กัณฑะ  กรรมการ 
   5. นางสาวจารุณี มะโนใจ  เหรัญญิก  
   6. นางแสงหล้า พิทาค า  ประชาสัมพันธ์ 
   7. นายวีรภัทร สุวรรณวงศ์ กรรมการและเลขานุการ 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 


