
ข้อบั้งคัำบ้

ของ

สม�คำมแม่บ้้�นิส�ธ�รณสุข

พ.ศ. ๒๕๖๔
........................................................

หมว่ดที� ๑
คำว่�มทั�ว่ไป

	 ด้้ว่ยกลุ่ิมแม่บ้้านุสาธารณสุขแลิะเจ้ัาหนุ้าที�สต่รีสังกัด้กระทรว่งสาธารณสุข	 มีคว่ามเห็นุ 

พ้องกันุเป็ันุเอกฉันุท์ในุวั่นุที�จัักเสริมสร้างแลิะด้ำารงไว้่ซึึ่�งคว่ามสามัคคีระหว่่างแม่บ้้านุสาธารณสุขกับ้ 

เจ้ัาหนุ้าที�สาธารณสุข	 กับ้ทั�งจัะได้้ร่ว่มกันุปัระกอบ้กิจักรรมที�เป็ันุปัระโยชน์ุต่่อหนุ่ว่ยงานุแลิะสังคมโด้ย 

ส่ว่นุรว่ม	 จัึงได้้จััด้ทำาข้อบั้งคับ้นีุ�ขึ�นุเพ่�อเป็ันุหลิักการในุการด้ำาเนิุนุงานุ	 ต่ามว่ัต่ถุืปัระสงค์แลิะเปั้าหมาย 

ของสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข	 ปัระกอบ้กับ้ที�ปัระชุมใหญ่ิ	 สมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขสามัญิปัระจัำาปีั	 

๒๕๖๔	 เม่�อวั่นุที�	 ๒๕	 มิถุืนุายนุ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 ให้แก้ไขข้อบั้งคับ้โด้ยยกเลิิกข้อบั้งคับ้สมาคมแม่บ้้านุ 

สาธารณสุขเสียทั�งหมด้	แลิะให้ใช้ข้อบั้งคับ้ฉบั้บ้นีุ�แทนุ	ซึึ่�งนุายทะเบี้ยนุได้้รับ้จัด้ทะเบี้ยนุแล้ิว่มีคว่ามดั้งนีุ�

ข้อ ๑.	 สมาคมนีุ�มีช่�อว่่า	“สม�คำมแม่บ้้�นิส�ธ�รณสุข”	ใช้ช่�อย่อว่่า	“มสส.”

	 เรียกเป็ันุภัาษาอังกฤษว่่า	“PUBLIC HEALTH MINISTRY’S LADIES ASSOCIATION”

ข้อ ๒.	 ในุข้อบั้งคับ้นีุ�	

	 “นุายกสมาคม”	 หมายคว่ามว่่า	 นุายกสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข

	 “อุปันุายกสมาคม”	 หมายคว่ามว่่า	 อุปันุายกสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข

	 “เลิขานุุการสมาคม”	 หมายคว่ามว่่า	 เลิขานุุการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข

	 “สมาคม”	 หมายคว่ามว่่า	 สมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข

	 “สมาชิก”	 หมายคว่ามว่่า	 สมาชิกสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข

	 “คณะกรรมการ”	 หมายคว่ามว่่า	 คณะกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข

	 “คณะอนุุกรรมการสมาคม”	 หมายคว่ามว่่า	 คณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข	

	 	 	 	 	 จัังหวั่ด้..............หร่อคณะอนุุกรรมการสมาคม	

	 	 	 	 	 แม่บ้้านุสาธารณสุข	(ด้้านุ/ฝ่่าย)......................

	 “ระเบี้ยบ้”	 หมายคว่ามว่่า	 ระเบี้ยบ้สมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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ข้อ ๓. เคร่�องหมายของสมาคม

	 มีลัิกษณะเป็ันุร้ปัง้พันุคบ้เพลิิงมีอักษรย่อ	 “มสส”	 อย้่ใต้่ร้ปัง้พันุคบ้เพลิิงแลิะถัืด้จัากอักษรย่อ	 

“มสส”	มีคำาว่่า	สมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข	ทั�งภัาษาไทย	แลิะ	ภัาษาอังกฤษ	กำากับ้

ข้อ ๔.	 สำานัุกงานุใหญ่ิของสมาคมฯ	ตั่�งอย้่ที�อาคาร	๖	ชั�นุ	๒	ตึ่กสำานัุกงานุปัลัิด้กระทรว่งสาธารณสุข	

เลิขที�	๘๘/๒๐	หม่้	๔	ถืนุนุติ่ว่านุนุท์	อำาเภัอเม่อง	จัังหวั่ด้นุนุทบุ้รี	๑๑๐๐๐

ข้อ ๕.	 วั่ต่ถุืปัระสงค์ของสมาคม

	 (๑)	 เป็ันุศ้นุย์รว่มทางคว่ามคิด้ในุการสร้างสรรค์สังคมทางด้้านุสุขภัาพอนุามัย	 แลิะกำาหนุด้ 

กิจักรรม	เพ่�อด้ำาเนิุนุการบ้ำาเพ็ญิปัระโยชน์ุแก่สมาชิกแลิะปัระชาชนุให้มีคุณภัาพชีวิ่ต่ที�ดี้

	 (๒)	 พัฒนุาสุขภัาพอนุามัย	 แลิะส่งเสริมการศึกษาคุณธรรม	 จัริยธรรม	 แลิะเศรษฐกิจัแก่สมาชิก	 

แลิะครอบ้ครัว่เพ่�อเป็ันุแบ้บ้อย่างในุสังคม

	 (๓)	 ให้คว่ามช่ว่ยเหล่ิอเม่�อสมาชิก	 แลิะ/หร่อ	 ครอบ้ครัว่เจ้ัาหนุ้าที�ของกระทรว่งสาธารณสุข 

ปัระสบ้ปััญิหาต่่าง	ๆ

	 (๔)	 เสริมสร้างคว่ามสามัคคีแลิะคว่ามเป็ันุอันุหนึุ�งอันุเดี้ยว่กันุของสมาชิก

	 (๕)	 สนัุบ้สนุุนุนุโยบ้ายของกระทรว่งสาธารณสุข	 โด้ยการเผู้ยแพร่ปัระชาสัมพันุธ์งานุด้้านุ	 

สาธารณสุขแลิะให้คว่ามร่ว่มม่อในุการปัระกอบ้กิจักรรมต่ามคว่ามสามารถืแลิะโอกาสอันุคว่รหร่อ 

กิจักรรมอ่�นุ	ๆ

	 (๖)	 สมาคมไม่ด้ำาเนิุนุการเกี�ยว่กับ้การเม่องแต่่ปัระการใด้

	 (๗)	 เพ่�อด้ำาเนิุนุการหร่อร่ว่มม่อกับ้องค์กรการกุศลิ

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
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หมว่ดที� ๒
สม�ชิ่ก

ข้อ ๖.	 สมาชิกของสมาคมมี	๓	ปัระเภัท	ค่อ

 (๑) สม�ชิ่กส�มัญ	ได้้แก่

	 	 ๑)	 ภัริยาของข้าราชการ	 แลิะภัริยาของเจ้ัาหนุ้าที�ของรัฐทุกปัระเภัท	 ในุสังกัด้แลิะ 

การคว่บ้คุมกำากับ้ของกระทรว่งสาธารณสุข

	 	 ๒)	 ข้าราชการแลิะเจ้ัาหนุ้าที�ของรัฐทุกปัระเภัท	 ในุสังกัด้แลิะการคว่บ้คุมกำากับ้ของ 

กระทรว่งสาธารณสุข

 (๒) สม�ชิ่กกิตติมศักดิ�	 ได้้แก่	 บุ้คคลิผู้้้ทรงเกียรติ่หร่อทรงคุณวุ่ฒิ	 หร่อผู้้้มีอุปัการะคุณแก่สมาคม	 

ซึึ่�งคณะกรรมการลิงมติ่ให้เชิญิเข้าเป็ันุสมาชิกของสมาคม	

 (๓) สม�ชิ่กสมทบ้	ได้้แก่	บุ้คคลิทั�ว่ไปั	ซึึ่�งคณะกรรมการลิงมติ่เห็นุชอบ้ให้สมัครเป็ันุสมาชิกได้้

ข้อ ๗.	 สมาชิกจัะต้่องปัระกอบ้ด้้ว่ยคุณสมบั้ติ่	ดั้งต่่อไปันีุ�

	 (๑)	 เป็ันุผู้้้บ้รรลุินิุติ่ภัาว่ะแล้ิว่

	 (๒)	 เป็ันุผู้้้มีคว่ามปัระพฤติ่เรียบ้ร้อย

	 (๓)	 ไม่เป็ันุโรคที�สังคมรังเกียจั

	 (๔)	 ไม่ต้่องคำาพิพากษาของศาลิถืึงที�สุด้ให้เป็ันุบุ้คคลิลิ้มลิะลิาย	 หร่อไร้คว่ามสามารถื	 หร่อ 

เสม่อนุไร้คว่ามสามารถื	 หร่อต้่องโทษจัำาคุก	 ยกเว้่นุคว่ามผิู้ด้ฐานุปัระมาท	 หร่อลิหุโทษ	 การต้่อง 

พิพากษาของศาลิถึืงที�สุด้	 ในุกรณีด้ังกล่ิาว่จัะต้่องเป็ันุไปัในุขณะที�สมัครเข้าเป็ันุสมาชิกหร่อในุระหว่่าง 

ที�เป็ันุสมาชิกของสมาคมเท่านัุ�นุ

ข้อ ๘.	 ค่าลิงทะเบี้ยนุ

	 (๑)	 สมาชิกสามัญิ	/สมาชิกสมทบ้	จัะต้่องเสียค่าลิงทะเบี้ยนุครั�งแรก	๒๕๐	บ้าท

	 (๒)	 สมาชิกกิต่ติ่มศักดิ้�	ไม่ต้่องเสียค่าลิงทะเบี้ยนุแต่่อย่างใด้ทั�งสิ�นุ

ข้อ ๙.	 การสมัครเข้าเป็ันุสมาชิกของสมาคม	 ให้ผู้้้ปัระสงค์สมัครเข้าเป็ันุสมาชิกของสมาคม	 ย่�นุใบ้สมัคร 

ต่ามแบ้บ้ของสมาคมต่่อนุายทะเบี้ยนุเพ่�อเสนุอต่่อที�ปัระชุมคณะกรรมการ	 พิจัารณาอนุุมัติ่ว่่าจัะรับ้ 

หร่อไม่รับ้เข้าเป็ันุสมาชิกของสมาคม	 แลิะเม่�อคณะกรรมการพิจัารณาการสมัครแล้ิว่ผู้ลิเป็ันุปัระการใด้ 

ให้เลิขานุุการเป็ันุผู้้้แจ้ังให้ผู้้้สมัครทราบ้โด้ยเร็ว่

ข้อ ๑๐.	 คณะกรรมการพิจัารณาอนุุมัติ่ให้ รับ้ ผู้้้สมัครเข้าเป็ันุสมาชิก	 ก็ให้ ผู้้้สมัครนัุ�นุชำาระเงินุ 

ค่าลิงทะเบี้ยนุให้แล้ิว่เสร็จัภัายในุ	 ๓๐	 วั่นุ	 นัุบ้แต่่วั่นุที�ได้้รับ้แจ้ังจัากเลิขานุุการ	 แลิะสมาชิกภัาพของ 

ผู้้้สมัคร	 ให้เริ�มนัุบ้ตั่�งแต่่วั่นุที�ผู้้้สมัครได้้ชำาระเงินุค่าลิงทะเบี้ยนุเป็ันุที�เรียบ้ร้อยแล้ิว่	 แต่่ถ้ืาผู้้้สมัครไม่ชำาระ 

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
11



ค่าลิงทะเบ้ียนุให้กับ้สมาคมภัายในุกำาหนุด้ก็ให้ถ่ือว่่าการสมัครคราว่นัุ�นุเปั็นุอันุยกเลิิก	 ทั�งนีุ�ต่ามมต่ิของ 

คณะกรรมการสมาคม

ข้อ ๑๑.	 สมา ชิกภัาพของสมา ชิก กิต่ ติ่ม ศัก ดิ้� ใ ห้ เ ริ� ม นัุบ้ ตั่� งแ ต่่ วั่นุ ที� ห นัุ ง ส่อต่อบ้รับ้คำา เชิญิของ 

ผู้้้ที�คณะกรรมการได้้พิจัารณาลิงมติ่ให้เชิญิเข้าเป็ันุสมาชิกของสมาคม	 ได้้มาถึืงยังสมาคม	 หร่อนัุบ้จัาก 

วั่นุที�คณะกรรมการมีมติ่พิจัารณาอนุุมัติ่ให้รับ้ผู้้้สมัครเป็ันุสมาชิกผู่้านุพ้นุไปัแล้ิว่	๑๕	วั่นุ

ข้อ ๑๒.	 สมาชิกภัาพของสมาชิกให้สิ�นุสุด้ลิงด้้ว่ยเหตุ่ดั้งต่่อไปันีุ�

	 (๑)	 ต่าย

	 (๒)	 ลิาออก	 โด้ยย่�นุหนัุงส่อเปั็นุลิายลัิกษณ์อักษรต่่อคณะกรรมการ	 แลิะคณะกรรมการ	 

ได้้พิจัารณาอนุุมัติ่แลิะสมาชิกผู้้้นัุ�นุได้้ชำาระหนีุ�สินุที�ยังติ่ด้ค้างอย้่กับ้สมาคม	เป็ันุที�เรียบ้ร้อย

	 (๓)	 ขาด้คุณสมบั้ติ่สมาชิก

	 (๔)	 ที�ปัระชมุใหญ่ิของสมาคมหร่อคณะกรรมการ	ได้้พิจัารณาลิงมต่ใิห้ลิบ้ช่�อออกจัากทะเบ้ยีนุเพราะ

สมาชิกผู้้้นัุ�นุได้้ปัระพฤติ่นุำาคว่ามเส่�อมเสียมาส่้สมาคม

ข้อ ๑๓.	 สิทธิแลิะหนุ้าที�ของสมาชิก

	 (๑)	 มีสิทธิเข้าใช้สถืานุที�ของสมาคม	โด้ยเท่าเทียมกันุ

	 (๒)	 มีสิทธิเสนุอคว่ามคิด้เห็นุเกี�ยว่กับ้การด้ำาเนิุนุงานุของสมาคมต่่อคณะกรรมการ

	 (๓)	 มีสิทธิรับ้สวั่สดิ้การต่่าง	ๆ	ที�สมาคม	ได้้จััด้ให้มีขึ�นุ

	 (๔)	 มีสิทธิเข้าร่ว่มปัระชุมใหญ่ิของสมาคม

	 (๕)	 สมาชิกสามัญิมีสิทธิในุการเล่ิอกตั่�ง	 หร่อได้้รับ้การเล่ิอกตั่�ง	 หร่อแต่่งตั่�งให้เป็ันุกรรมการ 

สมาคม	แลิะมีสิทธิออกเสียงลิงมติ่ต่่างๆ	ในุที�ปัระชุมได้้คนุลิะ	๑	คะแนุนุเสียง

	 (๖)	 มีสิทธิร้องขอต่่อคณะกรรมการ	เพ่�อต่รว่จัสอบ้เอกสารแลิะบั้ญิชีทรัพย์สินุของสมาคม

	 (๗)	 มีสิทธิเข้าช่�อร่ว่มกันุ	 ของสมาชิกสามัญิจัำานุว่นุต่ามข้อ	 ๒๙	 ร้องขอต่่อคณะกรรมการให้จััด้ 

ปัระชุมใหญ่ิวิ่สามัญิได้้

	 (๘)	 มีหนุ้าที�จัะต้่องปัฏิิบั้ติ่ต่ามระเบี้ยบ้ปัฏิิบั้ติ่แลิะข้อบั้งคับ้ของสมาคม	โด้ยเคร่งครัด้

	 (๙)	 มีหนุ้าที�ปัระพฤติ่ต่นุให้สมกับ้เกียรติ่ที�เป็ันุสมาชิกของสมาคม

	 (๑๐)	 มีหนุ้าที�ให้คว่ามร่ว่มม่อแลิะสนัุบ้สนุุนุการด้ำาเนิุนุกิจัการต่่าง	ๆ	ของสมาคม

	 (๑๑)	 มีหนุ้าที�ร่ว่มกิจักรรมที�สมาคมได้้จััด้ให้มีขึ�นุ

	 (๑๒)	 มีหนุ้าที�ช่ว่ยเหล่ิอเผู้ยแพร่ช่�อเสียงของสมาคมให้เป็ันุที�ร้้จัักอย่างแพร่หลิาย

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๕
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หมว่ดที� ๓
ก�รดำ�เนิินิก�รกิจก�รสม�คำม

ข้อ ๑๔.	 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึุ�งทำาหนุ้าที�บ้ริหารกิจัการของสมาคม	 จัำานุว่นุอย่างนุ้อย	 ๒๕	 คนุ	 

แต่่ไม่เกินุ	 ๗๕	 คนุ	 คณะกรรมการได้้มาจัากการแต่่งตั่�งแลิะเล่ิอกตั่�งจัากที�ปัระชุมสมาชิกของสมาคม 

ส่ว่นุกลิาง	 โด้ยกรรมการของสมาคมให้นุายกสมาคมเป็ันุผู้้้แต่่งตั่�ง	 ให้เข้าด้ำารงต่ำาแหนุ่งต่่าง	 ๆ	 ของ 

สมาคม	ต่ามที�ได้้กำาหนุด้ไว้่ซึึ่�งต่ำาแหนุ่งของกรรมการสมาคมมีต่ำาแหนุ่งแลิะหนุ้าที�โด้ยสังเขปั	ดั้งต่่อไปันีุ�

 (๑) นิ�ยกสม�คำม	 ให้ภัริยาปัลัิด้กระทรว่งสาธารณสุข	 หร่อปัลัิด้กระทรว่งสาธารณสุขในุ 

กรณีปัลัิด้กระทรว่งสาธารณสุขเป็ันุสต่รี	ให้เป็ันุนุายกสมาคมโด้ยต่ำาแหนุ่ง

	 	 ในุกรณีที�ปัลัิด้กระทรว่งสาธารณสุขไม่มีภัริยาหร่อมีแต่่ไม่อาจัปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ในุต่ำาแหนุ่ง 

นุายกสมาคมได้้	 ให้แต่่งตั่�งจัากภัริยาของอธิบ้ดี้หร่อภัริยาของรองปัลัิด้กระทรว่งสาธารณสุข	 ซึึ่�งให้ 

พิจัารณาลิำาดั้บ้ของอธิบ้ดี้หร่อรองปัลิัด้กระทรว่งสาธารณสุขที�มีอาวุ่โสส้งสุด้หร่อในุระด้ับ้อาวุ่โสถัืด้ลิงมา 

ต่ามลิำาดั้บ้บุ้คคลิใด้บุ้คคลิหนึุ�ง	 เป็ันุนุายกสมาคม	 หากไม่มีบุ้คคลิดั้งกล่ิาว่สามารถืปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ในุ 

ต่ำาแหนุ่งนุายกสมาคมได้้ให้คัด้เล่ิอกสมาชิกของสมาคมที�มีคุณสมบั้ติ่เหมาะสมเป็ันุนุายกสมาคม

	 	 นุายกสมาคม	 มีหนุ้าที�เป็ันุหัว่หนุ้าในุการบ้ริหารกิจัการของสมาคมเป็ันุผู้้้แทนุ 

สมาคมในุการติ่ด้ต่่อกับ้บุ้คคลิภัายนุอก	 แลิะทำาหนุ้าที�เป็ันุ 

ปัระธานุในุที�ปัระชุมคณะกรรมการสมาคมแลิะปัระชุมใหญ่ิ 

ของสมาคม

 (๒) อุปนิ�ยกสม�คำม	 ให้นุายกสมาคมเป็ันุผู้้้แต่่งตั่�งโด้ยคัด้เล่ิอกจัากภัริยาของอธิบ้ดี้หร่อ 

ภัริยาของรองปัลิัด้กระทรว่งสาธารณสุขหร่อภัริยาของข้าราชการในุกระทรว่งสาธารณสุขที�ด้ำารง 

ต่ำาแหนุ่งระดั้บ้ทรงคุณวุ่ฒิขึ�นุไปั	 หร่อข้าราชการสต่รีผู้้้ปัระกอบ้อาชีพด้้านุสุขภัาพอนุามัยที�อาวุ่โสของ 

กระทรว่งสาธารณสุขจัำานุว่นุไม่เกินุ	 ๑๐	 คนุ	 แลิะให้ถ่ือว่่าเป็ันุผู้้้ได้้รับ้การคัด้เล่ิอกให้เป็ันุกรรมการสมาคม 

โด้ยต่ำาแหนุ่ง	 หากไม่มีบุ้คคลิดั้งกล่ิาว่สามารถืปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ในุต่ำาแหนุ่งดั้งกล่ิาว่ได้้ให้นุายกสมาคม 

คัด้เล่ิอกสมาชิกของสมาคมที�มีคุณสมบั้ติ่เหมาะสมให้ด้ำารงต่ำาแหนุ่งอุปันุายกสมาคม

	 	 อุปันุายกสมาคม	 มีหนุ้าที�เป็ันุผู้้้ช่ว่ยนุายกสมาคมในุการบ้ริหารกิจัการสมาคม 

ปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ต่ามที�นุายกสมาคมได้้มอบ้หมายแลิะทำาหนุ้าที�แทนุ 

นุายกสมาคมเม่�อนุายกสมาคมไม่อย้่หร่ออย้่แต่่ไม่สามารถืจัะ 

ปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ได้้	 แต่่การทำาหนุ้าที�แทนุนุายกสมาคมให้อุปันุายก 

สมาคม	เป็ันุผู้้้กระทำาการแทนุต่ามลิำาดั้บ้ของต่ำาแหนุ่ง

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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 (๓) เลข�นุิก�รสม�คำม	 ให้นุายกสมาคมเป็ันุผู้้้แต่่งตั่�งโด้ยคัด้เล่ิอกจัากภัริยาของอธิบ้ดี้หร่อ 

ภัริยาของรองปัลิัด้กระทรว่งสาธารณสุขหร่อภัริยาของข้าราชการในุกระทรว่งสาธารณสุขที�ด้ำารง 

ต่ำาแหนุ่งระดั้บ้ทรงคุณวุ่ฒิขึ�นุไปั	 หร่อข้าราชการสต่รีผู้้้ปัระกอบ้อาชีพด้้านุสุขภัาพอนุามัยที�อาวุ่โสของ 

กระทรว่งสาธารณสุข	 หร่อผู้้้ที�นุายกสมาคมเห็นุว่่ามีคว่ามเหมาะสม	 จัำานุว่นุ	 ๑	 คนุ	 แลิะให้ถ่ือว่่าเป็ันุผู้้้ 

ได้้รับ้การคัด้เล่ิอกให้เป็ันุกรรมการสมาคมโด้ยต่ำาแหนุ่ง	 หากบุ้คคลิดั้งกล่ิาว่ไม่สามารถืปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ในุ 

ต่ำาแหนุ่งดั้งกล่ิาว่ได้้	 ให้นุายกสมาคมคัด้เล่ิอกสมาชิกของสมาคมที�มีคุณสมบั้ติ่เหมาะสมให้ด้ำารงต่ำาแหนุ่ง

เลิขานุุการสมาคม

	 	 เลิขานุุการสมาคม	 มีหนุ้าที�เกี�ยว่กับ้งานุธุรการของสมาคมทั�งหมด้	 เป็ันุหัว่หนุ้า 

เจ้ัาหนุ้าที�ของสมาคมในุการปัฏิิบั้ติ่กิจัการของสมาคมแลิะปัฏิิบั้ติ่ 

ต่ามคำาสั�งของนุายกสมาคมต่ลิอด้จันุทำาหนุ้าที�เป็ันุเลิขานุุการในุ 

ที�ปัระชุมต่่าง	ๆ	ของสมาคม

 (๔) ผู้ช่่ว่ยเลข�นุิก�รสม�คำม	 มีหนุ้าที� ช่ว่ยเหล่ิอแลิะปัฏิิบั้ติ่งานุแทนุเลิขานุุการสมาคม 

เม่�อเลิขานุุการสมาคมไม่อย้ห่ร่ออย้แ่ต่่ไม่สามารถืปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ได้้

 (๕) เหรัญญิก	 มีหนุ้าที�เกี�ยว่กับ้การเงินุทั�งหมด้ของสมาคม	 เป็ันุผู้้้จััด้ทำาบั้ญิชี 

รายงานุสรุปัรายรับ้-รายจ่ัาย	 บั้ญิชีงบ้ดุ้ลิของสมาคมเพ่�อรายงานุ 

ที�ปัระชุมทุกครั�งที�มีการปัระชุม	แลิะเก็บ้เอกสารหลัิกฐานุต่่าง	ๆ

ของสมาคมไว้่เพ่�อต่รว่จัสอบ้

 (๖) ผู้ช่่ว่ยเหรัญญิก	 มีหนุ้าที� ช่ว่ยเหล่ิอแลิะปัฏิิบั้ ติ่งานุแทนุเหรัญิญิิกสมาคม 

เม่�อเหรัญิญิิกไม่อย้ห่ร่ออย้่แต่่ไม่สามารถืปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ได้้

 (๗) ปฏิิคำม	 มีหนุ้าที�ให้การต้่อนุรับ้ผู้้้มาติ่ด้ต่่อหร่อแขกของสมาคม	 เป็ันุ 

หัว่หนุ้าเจ้ัาหนุ้าที�ที�ได้้รับ้มอบ้หมายในุการจััด้เต่รียมสถืานุที�ในุ 

การด้ำาเนิุนุกิจักรรมต่่าง	ๆ	แลิะสถืานุที�ปัระชุมของสมาคม

 (๘) นิ�ยทะเบี้ยนิ	 มีหนุ้าที�เกี�ยว่กับ้งานุทะเบี้ยนุสมาชิกสมาคม	 การจััด้ทำาบั้ต่ร 

ปัระจัำาตั่ว่สมาชิก	 การจััด้ทำาฐานุข้อม้ลิของสมาชิก	 รายงานุ 

สถืานุะสมาชิกให้ที�ปัระชุมคณะกรรมการสมาคมทราบ้	 แลิะ

ปัระสานุงานุกับ้เหรัญิญิิกในุการเรียกเก็บ้เงินุค่าบ้ำารุงสมาชิก

 (๙) ผู้ช่่ว่ยนิ�ยทะเบี้ยนิ	 มีหนุ้าที� ช่ว่ยเหล่ิอแลิะปัฏิิบั้ติ่งานุแทนุนุายทะเบ้ียนุเม่�อ 

นุายทะเบี้ยนุไม่อย้่หร่ออย้่แต่่ไม่สามารถืปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ได้้

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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 (๑๐) ประช่�สัมพันิธ์	 มีหนุ้าที�เผู้ยแพร่กิจัการแลิะช่�อเสียงเกียรติ่คุณของสมาคม	 จััด้ทำา 

เอกสารเผู้ยแพร่ข่าว่สารของสมาคม	 ให้แก่สมาชิกแลิะบุ้คคลิ 

ทั�ว่ไปัให้เป็ันุที�ร้้จัักแพร่หลิาย

 (๑๑) ฝ่่�ยจัดห�ทุนิ	 มีหนุ้าที�จััด้เสนุอกิจักรรมแลิะทำาโครงการเพ่�อจััด้หารายได้้ให้กับ้

สมาคม	โด้ยปัระสานุงานุแลิะร่ว่มกับ้กรรมการฝ่่ายกิจักรรมพิเศษ

 (๑๒) ผู้ช่่ว่ยฝ่่�ยจัดห�ทุนิ	 มีหนุ้าที�ช่ว่ยเหล่ิอแลิะปัฏิิบ้ัติ่งานุแทนุกรรมการฝ่่ายจััด้หาทุนุ 

เม่�อกรรมการฝ่่ายจััด้หาทุนุไม่อย้่หร่ออย้่แต่่ไม่สามารถืปัฏิิบั้ติ่ 

หนุ้าที�ได้้

 (๑๓) ฝ่่�ยกิจกรรมพิเศษ มีหนุ้าที�ด้ำาเนุินุการจััด้ทำาแผู้นุงานุหร่อโครงการพิเศษต่่าง	 ๆ	 แลิะ 

ปัระสานุงานุกับ้ฝ่่ายอ่�นุ	 ๆ	 ในุการจััด้กิจักรรมเพ่�อให้บ้รรลุิต่าม 

วั่ต่ถุืปัระสงค์ของสมาคม

 (๑๔) ผู้ช่่ว่ยฝ่่�ยกิจกรรมพิเศษ		 มีหนุ้าที�ช่ว่ยเหล่ิอปัฏิิบั้ติ่งานุแทนุกรรมการฝ่่ายกิจักรรมพิเศษ 

เม่�อกรรมการฝ่่ายกิจักรรมพิเศษไม่อย้่หร่ออย้่แต่่ไม่สามารถื 

ปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ได้้

 (๑๕) ฝ่่�ยสวั่สดิก�ร มีหนุ้าที� รับ้ข่าว่สารต่่าง	 ๆ	 เกี�ยว่กับ้สมาชิกแลิะสรุปัเสนุอ 

คณะกรรมการสมาคม	 เม่�อสมาชิกต้่องการคว่ามช่ว่ยเหล่ิอจััด้หา 

วั่สดุ้สิ�งของ	 อุปักรณ์	 เคร่�องอุปัโภัค	 บ้ริโภัค	 ให้แก่สมาชิก 

ต่ามคว่ามจัำาเปั็นุแลิะคว่ามเด่้อด้ร้อนุที�สมาชิกได้้รับ้	 แลิะต่ามมต่ ิ

ของที�ปัระชุมคณะกรรมการสมาคมทุกปีั	 รว่มถึืงจััด้ทำาแผู้นุ 

ปัระมาณการค่าใช้จ่ัายปัระจัำาปีัเสนุอคณะกรรมการสมาคม

 (๑๖) ฝ่่�ยวิ่ช่�ก�ร มีหนุ้าที�ให้ข้อคิด้เห็นุ	 แลิะรับ้ฟังคว่ามคิด้เห็นุเกี�ยว่กับ้การพัฒนุา 

บุ้คลิากร	 ด้้านุส่งเสริมคว่ามร้้ทางการศึกษา	 อบ้รมด้้านุวิ่ชาการ 

แลิะด้้านุคุณธรรม	 จัริยธรรม	 เพ่�อกำาหนุด้กิจักรรมให้สอด้คล้ิอง 

กับ้วั่ต่ถุืปัระสงค์ของสมาคม	 นุโยบ้ายการขับ้เคล่ิ�อนุงานุด้้านุ 

สุขภัาพของกระทรว่งสาธารณสุข	 รว่มถึืงการจััด้ทำาแผู้นุพัฒนุา 

งานุด้้านุวิ่ชาการของสมาคม	 ติ่ด้ต่ามแลิะปัระเมินุผู้ลิการ 

ด้ำาเนิุนุงานุด้้านุวิ่ชาการ	 เพ่�อช่ว่ยเหล่ิอสมาชิกด้้านุการศึกษาแลิะ 

คว่ามก้าว่หนุ้าทางว่ิชาการอ่�นุ	 ๆ	 ที�เหมาะสม	 แลิะสรุปัผู้ลิการ

ด้ำาเนิุนุงานุ	 รายงานุต่่อคณะกรรมการสมาคม	 แลิะแจ้ังต่่อ 

สมาชิกให้ทราบ้อย่างนุ้อยปีัลิะ	๑	ครั�ง

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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 (๑๗) ฝ่่�ยสันิทนิ�ก�ร	 มีหนุ้าที�กำาหนุด้แผู้นุงานุ	 การด้ำาเนิุนุกิจักรรมสันุทนุาการของ 

สมาคม	 เพ่�อสนัุบ้สนุุนุการทำางานุของสมาชิก	 แลิะสรุปัผู้ลิ 

รายงานุการด้ำาเนิุนุการต่่อคณะกรรมการสมาคมอย่างนุ้อย 

ปีัลิะ	๑	ครั�ง

	 ให้กรรมการสมาคมที�มีหนุ้าที�ในุแต่่ลิะด้้านุ	 มีอำานุาจัในุการเสนุอรายช่�อสมาชิกสมาคมเป็ันุ 

คณะอนุุกรรมการในุด้้านุที�กรรมการรับ้ผิู้ด้ชอบ้ต่่อนุายกสมาคมเพ่�อแต่่งตั่�งเป็ันุคณะอนุุกรรมการ 

เพ่�อช่ว่ยเหล่ิองานุ

ข้อ ๑๕.	 คณะกรรมการของสมาคมสามารถือย้่ในุต่ำาแหนุ่งได้้	 คราว่ลิะ	 ๓	 ปีั	 เม่�อคณะกรรมการอย้่ในุ 

ต่ำาแหนุ่งครบ้กำาหนุด้ต่ามว่าระแล้ิว่แต่่คณะกรรมการชุด้ใหม่ยังไม่ได้้รับ้อนุุญิาต่ให้จัด้ทะเบี้ยนุจัากทาง 

ราชการ	 ก็ให้คณะกรรมการที�ครบ้กำาหนุด้ต่ามว่าระรักษาการไปัพลิางก่อนุ	 จันุกว่่าคณะกรรมการชุด้ 

ใหม่ได้้รับ้อนุุญิาต่ให้จัด้ทะเบี้ยนุจัากทางราชการเป็ันุที�เรียบ้ร้อยแล้ิว่	 ก็ให้ทำาการส่งแลิะรับ้มอบ้งานุกันุ 

ระหว่่างคณะกรรมการชุด้เก่าแลิะคณะกรรมการชุด้ใหม่	 ให้เป็ันุที�เสร็จัสิ�นุภัายในุ	 ๓๐	 วั่นุ	 นัุบ้ตั่�งแต่่วั่นุที� 

คณะกรรมการชุด้ใหม่ได้้รับ้อนุุญิาต่ให้จัด้ทะเบี้ยนุกับ้ทางราชการ	

ข้อ ๑๖.	 ต่ำาแหนุ่งกรรมการสมาคม	 ถ้ืาต้่องว่่างลิงก่อนุครบ้กำาหนุด้ต่ามว่าระ	 ก็ให้คณะกรรมการแต่่งตั่�ง 

สมาชิกสามัญิคนุใด้คนุหนึุ�งที�เห็นุสมคว่รเข้าด้ำารงต่ำาแหนุ่งที�ว่่างลิงนัุ�นุ	 แต่่ผู้้้ด้ำารงต่ำาแหนุ่งแทนุจัะอย้่ในุ 

ต่ำาแหนุ่งได้้เท่ากับ้ว่าระของผู้้้ที�ต่นุแทนุเท่านัุ�นุ

ข้อ ๑๗.	 กรรมการสมาคม	เม่�อพ้นุจัากต่ำาแหนุ่งแล้ิว่อาจัได้้รับ้เล่ิอกให้ด้ำารงต่ำาแหนุ่งกรรมการต่่ออีกได้้

ข้อ ๑๘.	 กรรมการสมาคมอาจัจัะพ้นุจัากต่ำาแหนุ่ง	ซึึ่�งมิใช่เป็ันุการออกต่ามว่าระด้้ว่ยเหตุ่ผู้ลิต่่อไปันีุ�	ค่อ

	 (๑)	 ต่าย

	 (๒)	 ลิาออก

	 (๓)	 ขาด้จัากสมาชิกภัาพ

	 (๔)	 ที�ปัระชุมใหญ่ิลิงมติ่ให้ออกจัากต่ำาแหนุ่ง

ข้อ ๑๙.	 กรรมการสมาคมที�ปัระสงค์จัะลิาออกจัากต่ำาแหนุ่งคณะกรรมการ	 ให้ย่�นุใบ้ลิาออกเป็ันุลิายลัิกษณ์

อักษรต่่อคณะกรรมการ	แลิะให้พ้นุจัากต่ำาแหนุ่งเม่�อคณะกรรมการมีมติ่ให้ออก

ข้อ ๒๐.	 อำานุาจัแลิะหนุ้าที�ของคณะกรรมการ

	 (๑)	 มีอำานุาจัออกระเบ้ียบ้ปัฏิิบั้ติ่ต่่าง	 ๆ	 เพ่�อให้สมาชิกได้้ปัฏิิบั้ติ่โด้ยระเบี้ยบ้ปัฏิิบั้ติ่นัุ�นุจัะต่้อง 

ไม่ขัด้ต่่อข้อบั้งคับ้ฉบั้บ้นีุ�

	 (๒)	 มีอำานุาจัแต่่งตั่�งแลิะถือด้ถือนุเจ้ัาหนุ้าที�ของสมาคม

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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	 (๓)	 มีอำานุาจัแต่่งตั่�งกรรมการที�ปัรึกษา	 หร่อคณะอนุุกรรมการได้้	 แต่่กรรมการที�ปัรึกษาหร่อ 

คณะอนุุกรรมการจัะสามารถือย่้ในุต่ำาแหนุ่งได้้ไม่เกินุว่าระของคณะกรรมการที�แต่่งตั่�ง	 หร่อต่ามระเบี้ยบ้ 

ที�สมาคมกำาหนุด้

	 (๔)	 มีอำานุาจัเรียกปัระชุมใหญ่ิสามัญิปัระจัำาปีั	แลิะปัระชุมใหญ่ิวิ่สามัญิ

	 (๕)	 มีอำานุาจัแต่่งตั่�งกรรมการในุต่ำาแหนุ่งอ่�นุๆ	ที�ยังมิได้้กำาหนุด้ไว้่ในุข้อบั้งคับ้นีุ�

	 (๖)	 มีอำานุาจับ้ริหารกิจัการของสมาคม	 เพ่�อให้เป็ันุไปัต่ามวั่ต่ถุืปัระสงค์ต่ลิอด้จันุมีอำานุาจัอ่�นุ	 ๆ	 

ต่ามที�ข้อบั้งคับ้ได้้กำาหนุด้ไว้่

	 (๗)	 มีหนุ้าที�รับ้ผิู้ด้ชอบ้ในุกิจัการทั�งหมด้	รว่มทั�งการเงินุแลิะทรัพย์สินุทั�งหมด้ของสมาคม

	 (๘)	 มีหนุ้าที�จััด้ให้มีการปัระชุมใหญ่ิวิ่สามัญิ	 ต่ามที�สมาชิกสามัญิจัำานุว่นุต่ามข้อ	 ๒๙	 ได้้เข้าช่�อ 

ขอร้องให้จััด้ปัระชุมใหญ่ิวิ่สามัญิขึ�นุ	 ซึึ่�งการนีุ�จัะต่้องมีการจััด้ปัระชุมใหญ่ิวิ่สามัญิขึ�นุภัายในุ	 ๓๐	 วั่นุ	 

นัุบ้แต่่วั่นุที�ได้้รับ้หนัุงส่อร้องขอ

	 (๙)	 มีหนุ้าที�จััด้ทำาเอกสารหลิักฐานุต่่าง	 ๆ	 ทั�งที�เกี�ยว่กับ้การเงินุทรัพย์สินุแลิะระเบี้ยบ้เกี�ยว่กับ้ 

การเงินุแลิะการบ้ัญิชีของสมาคม	 ต่ลิอด้จันุการด้ำาเนิุนุกิจักรรมต่่าง	 ๆ	 ของสมาคม	 ให้ถ้ืกต้่องต่ามหลัิก 

วิ่ชาการแลิะสามารถืจัะให้สมาชิกต่รว่จัด้้ได้้เม่�อสมาชิกร้องขอ

	 (๑๐)	 จััด้ทำาบั้นุทึกการปัระชุมต่่าง	 ๆ	 ของสมาคม	 เพ่�อเก็บ้ไว้่เป็ันุหลัิกฐานุแลิะจััด้ส่งให้สมาชิก 

ได้้รับ้ทราบ้

	 (๑๑)	 มีหนุ้าที�อ่�นุ	ๆ	ต่ามที�ข้อบั้งคับ้ได้้กำาหนุด้ไว้่

ข้อ ๒๑.	 คณะกรรมการจัะต้่องปัระชุมกันุเด่้อนุลิะหนึุ�งครั�งหร่ออย่างนุ้อยปีัลิะ	 ๔	 ครั�ง	 ทั�งนีุ� เพ่�อ 

ปัรึกษาหาร่อเกี�ยว่กับ้การบ้ริหารกิจัการของสมาคม	 แลิะในุกรณีจัำาเป็ันุนุายกสมาคมอาจัเรียกปัระชุม 

พิเศษได้้

ข้อ ๒๒.	 การปัระชุมคณะกรรมการจัะต้่องมีกรรมการเข้าร่ว่มปัระชุมไม่นุ้อยกว่่าครึ�งหนึุ�งของกรรมการ 

ทั�งหมด้จึังจัะถ่ือว่่าครบ้องค์ปัระชุม	 มติ่ของที�ปัระชุมคณะกรรมการถ้ืาข้อบั้งคับ้มิได้้กำาหนุด้ไว้่เป็ันุ 

อย่างอ่�นุก็ให้ถ่ือคะแนุนุเสียงข้างมากเป็ันุเกณฑ์์	 แต่่ถ้ืาคะแนุนุเสียงเท่ากันุก็ให้เป็ันุปัระธานุในุการปัระชุม 

เป็ันุผู้้้ชี�ขาด้

ข้อ ๒๓.	 ในุการปัระชุมคณะกรรมการถื้านุายกสมาคม	 แลิะอุปันุายกสมาคม	 ไม่อย้่ในุที�ปัระชุมหร่อ 

ไม่สามารถืปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ได้้ก็ให้กรรมการที�ปัระชุมในุคราว่นัุ�นุเล่ิอกตั่�งกันุเอง	 เพ่�อให้กรรมการคนุใด้คนุหนึุ�ง 

ทำาหนุ้าที�เป็ันุปัระธานุในุการปัระชุมคราว่นัุ�นุ

ข้อ ๒๔.	 ให้มีคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้แต่่ลิะจัังหวั่ด้	 โด้ยนุายกสมาคม	 

เป็ันุผู้้้แต่่งตั่�งคณะหนึุ�งทำาหนุ้าที�ช่ว่ยบ้ริหารกิจัการของสมาคมต่ามว่ัต่ถุืปัระสงค์ของสมาคมภัายในุ 

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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จัังหวั่ด้ที�สังกัด้อย้่	 จัำานุว่นุไม่เกินุ	 ๒๕	 คนุ	 โด้ยคณะอนุุกรรมการได้้มาจัากการแต่่งตั่�งแลิะเล่ิอกตั่�งจัาก 

ที�ปัระชุมสมาชิกของสมาคมในุจัังหว่ัด้ที�สังกัด้อย้่	 แลิะให้ปัระธานุอนุุกรรมการ	 เป็ันุผู้้้แต่่งตั่�ง	 ให้เข้าด้ำารง 

ต่ำาแหนุ่งต่่าง	 ๆ	 ของคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหว่ัด้	 ต่ามที�ได้้กำาหนุด้ไว้่ซึึ่�งต่ำาแหนุ่ง 

ของอนุุกรรมการสมาคมจัังหวั่ด้มีต่ำาแหนุ่งแลิะหนุ้าที�โด้ยสังเขปั	ดั้งต่่อไปันีุ�

 (๑) ประธ�นิอนิุกรรมก�ร	 ให้ภัริยาของนุายแพทย์สาธารณสุขจัังหวั่ด้หร่อนุายแพทย์ 

สาธารณสุขจัังหวั่ด้	 กรณีนุายแพทย์สาธารณสุขจัังหวั่ด้เป็ันุสต่รี	 เป็ันุปัระธานุอนุุกรรมการสมาคม 

แม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้โด้ยต่ำาแหนุ่ง	 แลิะให้มีช่�อเรียกทางการบ้ริหารว่่า	 “ประธ�นิแม่บ้้�นิ 

ส�ธ�รณสุขส�ข�จังหวั่ด..........”

	 	 ในุกรณีที�นุายแพทย์สาธารณสุขจัังหวั่ด้	 ไม่มีภัริยาหร่อมีภัริยาแต่่ไม่อาจัปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที� 

ในุต่ำาแหนุ่งปัระธานุอนุุกรรมการได้้	 ให้คัด้เล่ิอกจัากภัริยาของผู้้้อำานุว่ยการโรงพยาบ้าลิศ้นุย์หร่อ 

ภัริยาของผู้้้อำานุว่ยการโรงพยาบ้าลิทั�ว่ไปั	 หร่อหากผู้้้อำานุว่ยการโรงพยาบ้าลิศ้นุย์หร่อผู้้้อำานุว่ยการ 

โรงพยาบ้าลิทั�ว่ไปัไม่ มีภัริยาหร่อมีภัริยาแต่่ไ ม่อาจัปัฏิิบั้ ติ่หนุ้าที� ไ ด้้ 	 ใ ห้ คัด้เ ล่ิอกจัากภัริยาของ 

รองนุายแพทย์สาธารณสุขจัังหวั่ด้	 หร่อภัริยาของผู้้้บ้ริหารตั่�งแต่่ระดั้บ้เชี�ยว่ชาญิขึ�นุไปัที�มีอาวุ่โสส้งสุด้	 

หร่อในุระด้ับ้รองลิงมาต่ามลิำาดั้บ้บุ้คคลิใด้	 บุ้คคลิหนึุ�ง	 เป็ันุปัระธานุอนุุกรรมการสมาคม	 โด้ยนุายแพทย์

สาธารณสุขจัังหวั่ด้พิจัารณาคว่ามเหมาะสมแลิะให้คว่ามเห็นุชอบ้	 หากไม่มีบุ้คคลิดั้งกล่ิาว่สามารถืปัฏิิบั้ติ่ 

หนุ้าที�ในุต่ำาแหนุ่งปัระธานุอนุุกรรมการ	 ได้้ให้คัด้เล่ิอกสมาชิกของสมาคมในุจัังหวั่ด้ที�สังกัด้อย้่	 ที�มี 

คุณสมบั้ติ่เหมาะสมเป็ันุปัระธานุอนุุกรรมการสมาคม

	 	 ปัระธานุอนุุกรรมการ	 มีหนุ้าที�เป็ันุหัว่หนุ้าในุการช่ว่ยบ้ริหารกิจัการของสมาคมในุเขต่ 

จัังหวั่ด้ที�สังกัด้อย้่แลิะเป็ันุตั่ว่แทนุสมาคมในุการติ่ด้ต่่อกับ้ 

บุ้คคลิภัายนุอกในุพ่�นุที�จัังหวั่ด้ที�สังกัด้อย้่แลิะรว่มถึืงทำาหนุ้าที� 

เป็ันุปัระธานุในุที�ปัระชุมคณะอนุุกรรมการสมาคม	

 (๒) รองประธ�นิอนุิกรรมก�ร	 ให้ปัระธานุอนุุกรรมการเป็ันุผู้้้แต่่งตั่�งโด้ยคัด้เล่ิอกจัากภัริยา	 

ผู้้้บ้ ริหารหนุ่ว่ยบ้ริการหร่อหัว่หนุ้าก ลุ่ิมงานุสำา นัุกงานุสาธารณสุขจัังหวั่ด้/โรงพยาบ้าลิศ้นุย์ / 

โรงพยาบ้าลิทั�ว่ไปั	 หร่อผู้้้ที�มีคว่ามเหมาะสม	 หร่อข้าราชการสต่รีผู้้้ปัระกอบ้อาชีพด้้านุสุขภัาพอนุามัยที� 

อาวุ่โสภัายในุจัังหวั่ด้	 ไม่เกินุ	 ๕	 คนุ	 แลิะให้ถื่อว่่าเป็ันุผู้้้ได้้รับ้การคัด้เล่ิอกให้เป็ันุอนุุกรรมการสมาคมโด้ย 

ต่ำาแหนุ่ง	แลิะให้มีช่�อเรียกทางการบ้ริหารว่่า	“รองประธ�นิแม่บ้้�นิส�ธ�รณสุขส�ข�จังหวั่ด..........”

	 	 รองปัระธานุอนุุกรรมการ	 มีหนุ้าที�เป็ันุผู้้้ช่ว่ยปัระธานุอนุุกรรมการในุการช่ว่ยบ้ริหารกิจัการ 

ของสมาคมในุจัังหว่ัด้ที�สังกัด้อย้่ปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ต่ามที�ปัระธานุ 

อนุุกรรมการมอบ้หมายแลิะทำาหนุ้าที�แทนุปัระธานุอนุุกรรมการ 

เม่�อปัระธานุอนุุกรรมการไม่อย้่หร่ออย้่แต่่ไม่สามารถืจัะปัฏิิบั้ติ่ 

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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หนุ้าที� ไ ด้้แ ต่่การทำาหนุ้าที�แทนุปัระธานุอนุุกรรมการให้ 

รองปัระธานุอนุุกรรมการต่ามลิำาดั้บ้ต่ำาแหนุ่งเป็ันุผู้้้กระทำาการแทนุ

 (๓) เลข�นุิก�ร	 ให้ปัระธานุอนุุกรรมการเปั็นุผู้้้แต่่งตั่�งโด้ยคัด้เล่ิอกจัากภัริยา	 

ผู้้้บ้ริหารหนุ่ว่ยบ้ริการหร่อหัว่หนุ้ากลุ่ิมงานุสำานัุกงานุสาธารณสุขจัังหว่ัด้/โรงพยาบ้าลิศ้นุย์/โรงพยาบ้าลิ 

ทั�ว่ไปั	 หร่อผู้้้ที�มีคว่ามเหมาะสม	 หร่อข้าราชการสต่รีผู้้้ปัระกอบ้อาชีพด้้านุสุขภัาพอนุามัยที�อาวุ่โสภัายในุ 

จัังหวั่ด้ในุพ่�นุที� 	 จัำานุว่นุ	 ๑	 คนุแลิะให้ถ่ือว่่าเป็ันุผู้้้ได้้รับ้การคัด้เล่ิอกให้เป็ันุอนุุกรรมการสมาคม 

โด้ยต่ำาแหนุ่ง

	 	 เลิขานุุการ	 มีหนุ้าที�เกี�ยว่กับ้งานุธุรการของสมาคมในุจัังหวั่ด้แลิะเป็ันุ 

หัว่หนุ้าเจ้ัาหนุ้าที�ของสมาคมในุจัังหวั่ด้	 ในุการปัฏิิบั้ติ่กิจัการของ 

สมาคม	 แลิะปัฏิิบั้ติ่ต่ามคำาสั�งของปัระธานุอนุุกรรมการต่ลิอด้จันุ 

ทำาหนุ้าที�เป็ันุเลิขานุุการในุที�ปัระชุมต่่าง	 ๆ	 ของคณะอนุุกรรมการ 

สมาคมจัังหวั่ด้

 (๔) เหรัญญิก	 มีหนุ้าที�เกี�ยว่กับ้เงินุทั�งหมด้ของสมาคมในุจัังหวั่ด้เป็ันุผู้้้จััด้ทำา 

บั้ญิชีรายงานุสรุปัรายรับ้-รายจ่ัายเพ่�อรายงานุที�ปัระชุมทุกครั�ง 

ที�มีการปัระชุม	 สรุปับั้ญิชีรับ้-จ่ัายเงินุของสมาคมในุจัังหวั่ด้แลิะ 

จััด้ส่งเงินุค่าลิงทะเบี้ยนุให้กับ้เหรัญิญิิกสมาคมส่ว่นุกลิาง

 (๕) ปฏิิคำม	 มีหนุ้า ที� ใ ห้การ ต้่อนุรับ้ ผู้้้มาต่ิด้ ต่่อหร่อแขกของสมาคม 

ในุจัังหวั่ด้เป็ันุหัว่หนุ้าเจ้ัาหนุ้าที� ที� ไ ด้้ รับ้มอบ้หมายในุการ 

จััด้เต่รียมสถืานุที�ในุการด้ำาเนิุนุกิจักรรมต่่าง	 ๆ	 แลิะสถืานุที� 

ปัระชุมของคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้

 (๖) นิ�ยทะเบี้ยนิ มีหนุ้าที�เกี�ยว่กับ้งานุทะเบี้ยนุสมาชิกสมาคมในุจัังหวั่ด้	 การจััด้ทำา 

บั้ต่รปัระจัำาตั่ว่สมาชิก	 การจััด้ทำาฐานุข้อม้ลิของสมาชิก	 รายงานุ

สถืานุะสมาชิกให้ที�ปัระชุมคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุ 

สาธารณสุขจัังหวั่ด้ทราบ้	 แลิะปัระสานุงานุกับ้เหรัญิญิิกในุการ 

เรียกเก็บ้เงินุค่าสมัครสมาชิกแลิะจััด้ส่งข้อม้ลิให้กับ้นุายทะเบ้ียนุ 

สมาคมส่ว่นุกลิาง

 (๗) ประช่�สัมพันิธ์	 มีหนุ้าที�เผู้ยแพร่กิจัการแลิะช่�อเสียงเกียรติ่คุณของสมาคม	จััด้ทำา

เอกสารเผู้ยแพร่ข่าว่สารของสมาคม	 ให้แก่สมาชิกแลิะบุ้คคลิ 

ทั�ว่ไปัให้เป็ันุที�ร้้จัักแพร่หลิาย

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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	 การแต่่งตั่�งหร่อมอบ้หมายให้อนุุกรรมการปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ในุด้้านุอ่�นุนุอกจัากที�กำาหนุด้ไว้่โด้ย 

เทียบ้เคียงกับ้ต่ำาแหนุ่งในุข้อ	 ๑๔	 ให้ปัระธานุอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้	 เป็ันุ 

ผู้้้พิจัารณาเสนุอเพิ�มเติ่มในุการปัฏิิบั้ติ่หนุ้าที�ต่ามคว่ามเหมาะสมต่ามบ้ริบ้ทของพ่�นุที�

ข้อ ๒๕.	 อำานุาจัแลิะหนุ้าที�ของคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้

	 (๑)	 ปัระสานุแลิะให้คว่ามร่ว่มม่อด้ำาเนิุนุกิจัการของสมาคมต่ามว่ัต่ถุืปัระสงค์ของสมาคมแลิะ 

นุโยบ้ายของคณะกรรมการสมาคม

	 (๒)	 มีอำานุาจัแต่่งตั่�งแลิะถือด้ถือนุเจ้ัาหนุ้าที�ของสมาคมในุจัังหวั่ด้ที�สังกัด้อย้่

	 (๓)	 มีอำานุาจัแต่่งตั่�งคณะทำางานุได้้	 แต่่คณะทำางานุจัะสามารถือย้่ในุต่ำาแหนุ่งได้้ไม่เกินุว่าระของ 

คณะอนุุกรรมการที�แต่่งตั่�ง

	 (๔)	 มีอำานุาจัเรียกปัระชุมคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้

	 (๕)	 มีอำานุาจับ้ริหารกิจัการของสมาคมในุจัังหวั่ด้ที�สังกัด้อย้่เพ่�อให้เป็ันุไปัต่ามวั่ต่ถุืปัระสงค์ของ 

สมาคม	แลิะภัารกิจัที�ได้้มีการแต่่งตั่�งคณะอนุุกรรมการสมาคมนัุ�นุ	ๆ

	 (๖)	 มีหนุ้าที�รับ้ผิู้ด้ชอบ้ในุกิจัการทั�งหมด้	 รว่มทั�งการเงินุแลิะทรัพย์สินุทั�งหมด้ของสมาคม 

สำาหรับ้คณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหว่ัด้แลิะสรุปัรายงานุรายรับ้-รายจ่ัาย	 ปัระจัำาปีั 

ให้นุายกสมาคมทราบ้ภัายในุไม่เกินุวั่นุที�	๑๕	มกราคม	ของปีัถัืด้ไปั

	 (๗)	 มีหนุ้าที�จััด้ทำาเอกสารหลิักฐานุต่่าง	 ๆ	 ทั�งที�เกี�ยว่กับ้การเงินุแลิะการบ้ัญิชี	 ทรัพย์สินุ	 

ของคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้	 ต่ลิอด้จันุการด้ำาเนิุนุกิจักรรมต่่าง	 ๆ	 ของสมาคม	 

ให้ถ้ืกต้่องต่ามหลัิกวิ่ชาการแลิะสามารถืจัะให้สมาชิกต่รว่จัด้้ได้้เม่�อสมาชิกร้องขอ

	 (๘)	 จััด้ทำาบั้นุทึกการปัระชุมต่่าง	 ๆ	 ของคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้	 

เพ่�อเก็บ้ไว้่เป็ันุหลัิกฐานุแลิะจััด้ส่งให้สมาชิกได้้รับ้ทราบ้

	 (๙)	 มีหนุ้าที�อ่�นุ	ๆ	ต่ามที�ข้อบั้งคับ้ได้้กำาหนุด้ไว้่

ข้อ ๒๖.	 ให้นุำา	 ข้อ	 ๒๑	 ข้อ	 ๒๒	 ข้อ	 ๒๓	 มาใช้บั้งคับ้ในุการปัระชุมของคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุ

สาธารณสุขจัังหวั่ด้โด้ยอนุุโลิม

หมว่ดที� ๔
ก�รประชุ่มใหญ่

ข้อ ๒๗.	 การปัระชุมใหญ่ิของสมาคม	มี	๒	ชนิุด้	ค่อ

	 (๑)	 ปัระชุมใหญ่ิสามัญิ

	 (๒)	 ปัระชุมใหญ่ิวิ่สามัญิ

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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ข้อ ๒๘.	 คณะกรรมการจัะต่้องจััด้ให้มีการปัระชุมใหญิ่สามัญิปัระจัำาปีั	 ๆ	 ลิะ	 ๑	 ครั�งภัายในุ	 ๑๘๐	 ว่ันุ 

นัุบ้แต่่วั่นุสิ�นุปีัปัฏิิทินุ

ข้อ ๒๙.	 การปัระชุมใหญ่ิวิ่สามัญิอาจัจัะมีขึ�นุก็ได้้	 โด้ยเหตุ่ที�คณะกรรมการเห็นุคว่รจััด้ให้มีขึ�นุหร่อเกิด้ขึ�นุ 

ด้้ว่ยการเข้าช่�อร่ว่มกันุของสมาชิกไม่นุ้อยกว่่า	๕๐	คนุร้องขอต่่อคณะกรรมการให้จััด้ให้มีขึ�นุ

ข้อ ๓๐.	 การแจ้ังกำาหนุด้นัุด้ปัระชุมใหญ่ิ	 ให้เลิขานุุการสมาคม	 เป็ันุผู้้้แจ้ังกำาหนุด้นัุด้ปัระชุมใหญ่ิให้ 

สมาชิกได้้ทราบ้	 แลิะการแจ้ังจัะต้่องแจ้ังเป็ันุลิายลัิกษณ์อักษร	 โด้ยระบุ้วั่นุ	 เว่ลิา	 แลิะสถืานุที�ให้ชัด้เจันุ	 

โด้ยจัะต้่องแจ้ังให้สมาชิกได้้รับ้ทราบ้ล่ิว่งหนุ้าไม่นุ้อยกว่่า	 ๗	 วั่นุ	 แลิะปัระกาศแจ้ังกำาหนุด้นัุด้ปัระชุมไว้่	 

ณ	สำานัุกงานุของสมาคมไม่นุ้อยกว่่า	๗	วั่นุ	ก่อนุถึืงกำาหนุด้ปัระชุมใหญ่ิ

ข้อ ๓๑.	 การปัระชุมใหญ่ิสามัญิปัระจัำาปีั	จัะต้่องมีว่าระการปัระชุมอย่างนุ้อยดั้งต่่อไปันีุ�

	 (๑)	 แถืลิงกิจัการที�ผู่้านุมาในุรอบ้ปีั

	 (๒)	 แถืลิงบั้ญิชีรายรับ้-รายจ่ัาย	แลิะบั้ญิชีงบ้ดุ้ลิของปีัที�ผู่้านุมาให้สมาชิกได้้รับ้ทราบ้

	 (๓)	 เล่ิอกตั่�งคณะกรรมการชุด้ใหม่	เม่�อครบ้กำาหนุด้ว่าระ

	 (๔)	 เล่ิอกตั่�งผู้้้สอบ้บั้ญิชี

	 (๕)	 เร่�องอ่�นุ	ๆ	ถ้ืามี

ข้อ ๓๒.	 ในุการปัระชุมใหญิ่สามัญิปัระจัำาปีั	 หร่อการปัระชุมใหญิ่วิ่สามัญิจัะต่้องมีสมาชิกสามัญิผู้้้เข้าร่ว่ม

ปัระชุมไม่นุ้อยกว่่า	 ๕๐	 คนุของสมาชิกสามัญิทั�งหมด้จึังจัะถ่ือว่่าครบ้องค์ปัระชุมแต่่ถ้ืาเม่�อถึืง 

กำาหนุด้การปัระชุมยังมีสมาชิกสามัญิเข้าร่ว่มไม่ครบ้องค์ปัระชุม	 ให้คณะกรรมการสมาคม	 เรียกปัระชุม 

ใหญ่ิอีกครั�งหนึุ�ง	 โด้ยจััด้ให้มีการปัระชุมขึ�นุภัายในุ	 ๑๔	 วั่นุนัุบ้แต่่วั่นุที�ปัระชุมครั�งแรก	 สำาหรับ้การปัระชุม 

ในุครั�งหลัิงนีุ�	 ถ้ืามีสมาชิกสามัญิเข้าร่ว่มปัระชุมเป็ันุจัำานุว่นุเท่าใด้	 ก็ให้ถ่ือว่่าครบ้องค์ปัระชุม	 ยกเว้่นุ 

ถ้ืาเป็ันุการปัระชุมใหญ่ิวิ่สามัญิที�เกิด้ขึ�นุจัากการร้องขอของสมาชิก	 ก็ไม่ต้่องจััด้ปัระชุมใหญ่ิ	 ให้ถ่ือว่่า 

การปัระชุมเป็ันุอันุยกเลิิก

ข้อ ๓๓.	 การลิงมติ่ต่่าง	 ๆ	 ในุที�ปัระชุมใหญ่ิถ้ืาข้อบั้งคับ้มิได้้กำาหนุด้ไว้่เป็ันุอย่างอ่�นุ	 ก็ให้ถ่ือคะแนุนุเสียง 

ข้างมากเป็ันุเกณฑ์์	 แต่่ถ้ืามีคะแนุนุเสียงที�ลิงมติ่มีคะแนุนุเสียงเท่ากันุ	 ก็ให้ปัระธานุในุที�ปัระชุม 

เป็ันุผู้้้ชี�ขาด้

หมว่ดที� ๕
ก�รเงินิและทรัพย์สินิ

ข้อ ๓๔.	 สมาคมอาจัมีรายได้้จัาก

	 (๑)	 เงินุหร่อทรัพย์สินุที�ผู้้้มีจิัต่ศรัทธาบ้ริจัาคให้

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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	 (๒)	 กิจักรรมที�สมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจััด้ให้มีขึ�นุ

	 (๓)	 ค่าบ้ำารุงสมาชิก

	 (๔)	 เงินุอุด้หนุุนุที�ได้้รับ้จัากรัฐบ้าลิ

	 (๕)	 ด้อกผู้ลิที�เกิด้จัากเงินุทุนุของสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข	ต่ามข้อ	๓๖

	 (๖)	 อ่�นุๆ

ข้อ ๓๕.	 การสั�งจ่ัายเงินุสด้หร่อการลิงนุามในุตั่�ว่เงินุหร่อเช็คของสมาคมจัะต้่องมีลิายม่อช่�อของนุายก 

สมาคมหร่อผู้้้ทำาการแทนุลิงนุามร่ว่มกับ้เหรัญิญิิก	 หร่อเลิขานุุการสมาคม	 หร่อผู้้้ที�นุายกสมาคม 

มอบ้หมาย	

ข้อ ๓๖.	 เงินุสด้ของสมาคมหร่อเอกสารสิทธิ	 (ถ้ืามี)	 ต้่องนุำาฝ่ากไว้่กับ้ธนุาคารของรัฐ	 ธนุาคารพาณิชย์ 

หร่อสถืาบั้นุการเงินุอ่�นุใด้ที�รัฐบ้าลิให้การคำ�าปัระกันุ	แล้ิว่แต่่คณะกรรมการสมาคมจัะเห็นุเป็ันุสมคว่ร

ข้อ ๓๗.	 การ เ งินุแลิะท รัพย์ สิ นุ ทั� งหมด้ให้ อย้่ ใ นุคว่ามรั บ้ ผิู้ด้ชอบ้ของคณะกรรมการ 	 ห ร่อ 

คณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้	ต่ามระเบี้ยบ้ที�สมาคมกำาหนุด้

ข้อ ๓๘.	 ให้นุายกสมาคมมีอำานุาจัสั�งจ่ัายเงินุของสมาคม	 ได้้ครั�งลิะไม่เกินุ	 ๕๐๐,๐๐๐	 บ้าท	 (ห้าแสนุ 

บ้าทถ้ืว่นุ)	 ถ้ืาเกินุกว่่า	 ๕๐๐,๐๐๐	 บ้าท	 จัะต่้องเสนุอคณะกรรมการเปั็นุผู้้้พิจัารณาให้คว่ามเห็นุชอบ้แลิะ 

อนุุมัติ่การจ่ัายเงินุในุครั�งนัุ�นุ

	 ใ ห้ปัระธานุอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้มีอำานุาจัสั� ง จ่ัายเ งินุของ 

คณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้ได้้ครั�งลิะไม่เกินุ	 ๑๐๐,๐๐๐	บ้าท	 (หนึุ�งแสนุบ้าทถ้ืว่นุ)	 

ถ้ืาเกินุกว่่า	 ๑๐๐,๐๐๐	 บ้าท	 จัะต่้องเสนุอคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้	 

เป็ันุผู้้้พิจัารณาให้คว่ามเห็นุชอบ้แลิะอนุุมัติ่การจ่ัายเงินุในุครั�งนัุ�นุ

ข้อ ๓๙.	 ค่าใช้จ่ัายในุการบ้ริหารงานุของสมาคม	 ให้เบิ้กจ่ัายจัากบ้ัญิชีเงินุฝ่ากที�สมาคมขอเปัิด้บั้ญิชี 

ไว้่กับ้ธนุาคาร	หร่อสถืาบั้นุการเงินุ	ต่ามมติ่คณะกรรมการสมาคมกำาหนุด้

	 ค่าใช้ จ่ัายในุการบ้ริหารงานุของคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้	 

ให้เบิ้กจ่ัายจัากบั้ญิชีเงินุฝ่ากที�คณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้ขอเปิัด้บั้ญิชี 

ไว้่กับ้ธนุาคารพาณิชย์ต่ามระเบี้ยบ้ที�สมาคมกำาหนุด้

ข้อ ๔๐.	 ให้เหรัญิญิิกของสมาคม	 หร่อเหรัญิญิิกในุคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหว่ัด้ 

มีอำานุาจัเก็บ้รักษาเงินุสด้ได้้ไม่เกินุ	 ๕,๐๐๐	 บ้าท	 (ห้าพันุบ้าทถ้ืว่นุ)	 ถ้ืาเกินุกว่่าจัำานุว่นุนีุ�จัะต้่องนุำาฝ่าก 

ในุบั้ญิชีธนุาคารของสมาคมหร่อบั้ญิชีเงินุฝ่ากธนุาคาร	 สถืาบั้นุการเงินุที�คณะอนุุกรรมการสมาคม 

แม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้เปิัด้บั้ญิชีธนุาคารไว้่ในุวั่นุทำาการถัืด้ไปั	หร่อทันุทีที�โอกาสอำานุว่ยให้

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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ข้อ ๔๑.	 การใช้จ่ัายเงินุเหรัญิญิิกจัะต่้องทำาบั้ญิชีรายรับ้-รายจ่ัาย	 แลิะบ้ัญิชีงบ้ดุ้ลิให้ถ้ืกต้่องต่ามหลิัก 

วิ่ชาการการรับ้หร่อจ่ัายเงินุทุกครั�งแลิะต้่องมีหลัิกฐานุเป็ันุหนัุงส่อลิงลิายม่อช่�อของนุายกสมาคมหร่อ 

ผู้้้ทำาการแทนุนุายกสมาคม

	 กรณีการใช้จ่ัายเงินุของคณะอนุุกรรมการสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหว่ัด้	 ให้อนุุกรรมการ 

ที�ทำาหนุ้าที�เหรัญิญิิก	 จัะต้่องทำาบั้ญิชีรายรับ้-รายจ่ัาย	 แลิะบั้ญิชีงบ้ดุ้ลิให้ถ้ืกต้่องต่ามหลัิกวิ่ชาการการรับ้ 

หร่อจ่ัายเงินุทุกครั�งแลิะต้่องมีหลัิกฐานุเป็ันุหนัุงส่อลิงลิายม่อช่�อของ	 ปัระธานุอนุุกรรมการสมาคม 

แม่บ้้านุสาธารณสุขจัังหวั่ด้หร่อรองปัระธานุอนุุกรรมการสมาคม	ที�ได้้รับ้มอบ้หมาย

ข้อ ๔๒.	 ผู้้้สอบ้บั้ญิชีจัะต้่องมิใช่กรรมการ	 หร่อเจ้ัาหนุ้าที�ของสมาคมแลิะจัะต้่องเป็ันุผู้้้สอบ้บั้ญิชีที�ได้้รับ้ 

อนุุญิาต่

ข้อ ๔๓.	 ผู้้้สอบ้บั้ญิชีมีอำานุาจัที�จัะเรียกสอบ้เอกสารที�เกี�ยว่กับ้การเงินุแลิะทรัพย์สินุจัากคณะกรรมการ	 

แลิะสามารถืจัะเชิญิกรรมการหร่อเจ้ัาหนุ้าที�ของสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขเพ่�อสอบ้ถืามเกี�ยว่กับ้บั้ญิชี	 

แลิะทรัพย์สินุของสมาคมได้้

ข้อ ๔๔.	 คณะกรรมการจัะต้่องให้คว่ามร่ว่มม่อกับ้ผู้้้สอบ้บั้ญิชีเม่�อได้้รับ้การร้องขอ	 แลิะให้ปีับั้ญิชีของ 

สมาคมให้เป็ันุไปั	ต่ามปีัปัฏิิทินุ	(๑	มกราคม	–	๓๑	ธันุว่าคม	ของทุกปีั)

หมว่ดที� ๖
ก�รเปลี�ยนิแปลงแก้ไขข้อบั้งคัำบ้

และก�รยกเลิกสม�คำมแม่บ้้�นิส�ธ�รณสุข

ข้อ ๔๕.	 ข้อบั้งคับ้ของสมาคม	 จัะเปัลีิ�ยนุแปัลิงแก้ไขได้้โด้ยมติ่ของที�ปัระชุมใหญ่ิเท่านัุ�นุ	 มติ่ของ 

ที�ปัระชุมใหญ่ิในุการให้เปัลีิ�ยนุแปัลิงแก้ไขบั้งคับ้	 จัะต้่องมีคะแนุนุเสียงไม่นุ้อยกว่่า	 ๒	 ในุ	 ๓	 ของสมาชิก 

สามัญิที�เข้าร่ว่มปัระชุมทั�งหมด้

ข้อ ๔๖.	 การเลิิกสมาคมจัะเลิิกได้้ก็โด้ยมติ่ที�ปัระชุมใหญ่ิของสมาคมยกเว้่นุเป็ันุการเลิิกเพราะเหตุ่ 

ของกฎหมาย	มติ่ของที�ปัระชุมใหญ่ิที�ให้เลิิกสมาคมจัะต้่องมีคะแนุนุเสียงไม่นุ้อยกว่่า	๓	ในุ	๔	ของสมาชิกสามัญิ

ที� เข้า ร่ว่มปัระชุมทั� งหมด้	 แลิะองค์ปัระชุมใหญ่ิจัะต้่องไม่ นุ้อยกว่่าครึ� งหนึุ� งของสมาชิกสามัญิ 

ทั�งหมด้

ข้อ ๔๗.	 เม่�อสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุขต้่องเลิิก	 ไม่ว่่าด้้ว่ยเหตุ่ใด้	 ๆ	 ก็ต่ามทรัพย์สินุของสมาคมที�เหล่ิอ	 

อย้่หลัิงจัากที�ชำาระบั้ญิชีเป็ันุที�เรียบ้ร้อยแล้ิว่	ให้ต่กเป็ันุของกระทรว่งสาธารณสุข

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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หมว่ดที� ๗
เคำร่�องแบ้บ้ของสม�คำมแม่บ้้�นิส�ธ�รณสุข

ข้อ ๔๘.	 เคร่�องแบ้บ้ของสมาคม	มี	๓	ร้ปัแบ้บ้	แลิะเป็ันุไปัต่ามแบ้บ้ที�สมาคมกำาหนุด้	ได้้แก่

	 (๑)	 ชุด้พิธีการ

	 	 ๑)	 เส่�อตั่ว่นุอก	 ส้ทสีเขียว่แขนุยาว่	 (ผู้้าสมาคม)	 กระเป๋ัาเส่�อส้ทปัักที�หนุ้าอกด้้านุซ้ึ่ายติ่ด้

เคร่�องหมายโลิโก้สมาคม	ติ่ด้เข็มเคร่�องหมายของสมาคม

	 	 ๒)	 เส่�อตั่ว่ในุ	สีเขียว่อ่อนุปักเชิ�ต่

	 	 ๓)	กระโปัรงสีเขียว่	(สีเดี้ยว่กับ้เส่�อส้ท)	แบ้บ้สุภัาพ

	 (๒)	 ชุด้ปัฏิิบั้ติ่การ

	 	 ๑)	 เส่�อกั�กสีเขียว่	 กระเป๋ัาเส่�อหนุ้าอกด้้านุซ้ึ่ายมีเคร่�องหมายโลิโก้ของสมาคม	 แลิะ 

กระเป๋ัามีฝ่าปิัด้ด้้านุล่ิางทั�ง	 ๒	 ข้างมีฝ่ากระเป๋ัา	 ด้้านุหลัิงมีสายคาด้ติ่ด้กระดุ้ม	 ติ่ด้เข็มเคร่�องหมาย 

ของสมาคม	โด้ยสว่มเส่�อย่ด้สมาคมแขนุสั�นุสีเขียว่อ่อนุเป็ันุตั่ว่ในุ	สว่มกระโปัรงหร่อสว่มกางเกงสีด้ำา

	 	 ๒)	 เส่�อตั่ว่ในุแขนุสั�นุสีเขียว่อ่อนุ	 สว่มกระโปัรงหร่อกางเกงสีด้ำา	 ติ่ด้เข็มเคร่�องหมาย 

ของสมาคม

	 (๓)	 ชุด้สมาชิกสมทบ้แต่่งกายเคร่�องแบ้บ้สมาคมหร่อชุด้สุภัาพ	ติ่ด้เข็มเคร่�องหมายของสมาคม

ข้อ ๔๙.	 บ้รรด้าข้อบั้งคับ้	 ข้อกำาหนุด้	 ระเบี้ยบ้	 ปัระกาศหร่อคำาสั�ง	 ซึึ่�งออกโด้ยอาศัยอำานุาจัต่ามข้อบั้งคับ้ 

ให้ใช้บั้งคับ้ต่่อไปัได้้เท่าที�ไม่ขัด้หร่อแย้งกับ้ข้อบั้งคับ้นีุ�	 ทั�งนีุ�จันุกว่่าจัะได้้กำาหนุด้ข้อบั้งคับ้	 ข้อกำาหนุด้	 

ระเบี้ยบ้	ปัระกาศ	หร่อคำาสั�ง	ที�ออกต่ามข้อบั้งคับ้นีุ�ขึ�นุถ่ือใช้ใหม่

	 (ลิงช่�อ).....................................................................ผู้้้จััด้ทำาข้อบั้งคับ้

	 (.....................................................................)

	 นุายกสมาคมแม่บ้้านุสาธารณสุข

นุางรัจัรินุ	ว่งศ์รจิัต่

คู่่�มืือ ข้้อบัังคัู่บั ระเบีัยบั 
และแนวทางการปฏิิบััติิงานข้องสมืาคู่มืแมื�บ้ัานสาธารณสุข้ 
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