ระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
เพื่อให้การดาเนินงานของชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต สานักงานสาธารณสุข
อาเภอรัตภูมิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งชมรม จึงได้วางระเบียบไว้ ดังนี้
หมวดที่ 1 เรื่องทั่วไป
ข้อ 1 ระเบี ยบนี้เรีย กว่า “ระเบียบชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ”
ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป
ข้ อ 3 ที่ ตั้ ง ของชมรมให้ อ ยู่ ภ ายในส านั ก งานสาธารณสุ ข อ าเภอรั ต ภู มิ อ าเภอรั ต ภู มิ
จังหวัดสงขลา
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ ให้
“ชมรม” หมายความว่า ชมรม STRONG จิต พอเพียง ต้า นทุจ ริต ส านั กงาน
สาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้าน
ทุจริต สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
ข้อ 5 การดาเนินการต่าง ๆ ของชมรมไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของชมรม
ข้อ 6 ให้ชมรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้
1) เพื่อส่งเสริม รณรงค์ให้หน่วยงานมีกลไกการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสของ
หน่วยงาน ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ ในหน่วยงานและเครือข่ายสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
2) เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ
ความไม่เป็นธรรมของหน่วยงานเครือข่าย สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
3) เพื่อร่วมตรวจสอบและพัฒนาระบบ การบริหารงาน กระบวนการดาเนินงานของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างภายในหน่วยงานและเครือข่ายสานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ ให้มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้
หมวดที่ 3 สมาชิกชมรม
ข้อ 7 ให้สมาชิกชมรมมี 2 ประเภท ดังนี้
1) สมาชิกสามัญ หมายถึง สมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ
2) สมาชิกวิสามัญ หมายถึง สมาชิกที่เป็นบุคคลซึ่งมิได้สังกัดอยู่ในหน่วยงาน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ แต่มีความประสงค์ต้องการเป็นสมาชิกของชมรม

ข้อ 8 การเข้าเป็นสมาชิก ผู้ที่ต้องการสมัครเป็นสมาชิกของชมรม จะต้องมีคุณสมบัติเข้าได้
ตามประเภทสมาชิก ในข้อ 7 และต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต โดยให้เขียนใบสมัครตามแบบฟอร์มการรับสมัคร และ
ยื่นต่อคณะกรรมการชมรม เมื่อประธานชมรมลงนาม อนุมัติให้เป็นสมาชิกชมรม ให้ถือว่าได้เป็นสมาชิกชมรม
สมบูรณ์แล้ว
ข้อ 9 สมาชิกชมรม ไม่มีค่าสมัครแรกเข้า และค่าต่ออายุการเป็นสมาชิก
ข้อ 10 สิทธิ์ของสมาชิก
1) สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชมรมจัดขึ้น
2) สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรม
3) สมาชิกมีสิทธิ์สอบถามและตรวจสอบการดาเนินงานของชมรมได้
4) สมาชิกสามารถเสนอ แนวทาง หรือ ประเด็นในการดาเนินงานของชมรม
5) สมาชิกสามารถได้รับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความไม่เป็นธรรม และการ
ตรวจสอบช่วยเหลือข้อสงสัยต่าง ๆ เพื่อความโปร่งใส
6) สมาชิกเท่านั้นที่สามารถได้รับคัดเลือกเป็น ประธาน หรือ คณะกรรมการต่าง ๆ
ในชมรม
7) ให้สมาชิกชมรมทุกประเภท มีอายุการเป็นสมาชิกครั้งละ 2 ปี และให้ต่ออายุการ
เป็นสมาชิกภายใน 3 เดือน
ข้อ 11 การพ้นสภาพการเป็นสมาชิก
1) ตาย
2) ขาดการต่ออายุเมื่อ บัตรสมาชิกหมดอายุ เกิน 3 เดือน
3) สมาชิกได้รับการตัดสินถึงที่สุดว่าทาการทุจริต
หมวดที่ 4 คณะกรรมการชมรม
ข้อ 12 ให้คณะกรรมการชมรม ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิก เลขานุการ
และกรรมการ
ข้อ 13 ให้กรรมการมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1) ร่วมกันวางแผนและกาหนดแนวทางในการร่วมกันต่อต้าน สอดส่องดูแล ป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ และหน่วยงานในเครือข่าย
2) ประสานงานในการดาเนินงานกับหน่วยงาน กลุ่มงานและเครือข่ายสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ และหน่วยงานในเครือข่าย
3) บริหารจัดการชมรม และร่วมเป็นแกนหลักในการประชุม ระดมความคิดเห็น
ร่วมกับ สมาชิกชมรม ในการดาเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริต
ข้อ 14 การพ้นสภาพของคณะกรรมการชมรม ให้คณะกรรมการชมรมพ้นสภาพเมื่อ
1) ตาย
2) ลาออก
3) พ้นสภาพการเป็นสมาชิก
4) ได้รับการตัดสินถึงที่สุดด้วยกระบวนการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการทาทุจริต ขณะที่
ดารงตาแหน่งคณะกรรมการอยู่

หมวดที่ 5 การดาเนินงานของชมรม
ข้อ 15 ให้คณะกรรมการชมรมจัดให้มีการประชุมใหญ่ของชมรมอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อปี และ
คณะกรรมการต้องมีการประชุมอย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อปี
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการ โดยการรับข้อเสนอแนะของสมาชิกของชมรม กาหนด ประเด็นใน
การวางแผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานของชมรมในแต่ละปี และจัดทาแผนปฏิบัติการ
ข้อ 17 ให้คณะกรรมการดาเนินการรับข้อร้องเรียนและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกสัปดาห์ ทาการบันทึกไว้เป็นหลักฐาน และนาเข้าสู่การประชุม เพื่อตรวจสอบและ
กาหนดแนวทางการดาเนินงานต่อไป
ข้อ 18 ให้คณะกรรมการ โดยประธานชมรม มีอานาจลงนามในการเชิญและจัดประชุมต่าง ๆ
ของชมรมรวมทั้งประสานงานกับสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดาเนินการ
ตรวจสอบและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ข้อ 19 ให้สมาชิกชมรม มีหน้าที่ในการช่วยสอดส่องดูแล การกระทาผิดและประพฤติมิชอบ
ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิและรายงานต่อคณะกรรมการชมรมพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
ข้อ 20 ให้สมาชิกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมในการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ
กิจกรรมอื่น ๆ ของชมรม ตามแผนปฏิบัติการของชมรม
หมวดที่ 6 บทเฉพาะกาล
ให้คณะกรรมการชุดเดิมดาเนินการตามระเบียบนี้ไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่

(นายประเชิญ โนรดี)
ประธานชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต
สานักงานสาธารณสุขอาเภอรัตภูมิ

