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เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง
ด้วยคณะทำงาน ขมรม STRONG โรงพยาบาลลอง จะดำเนินการจัดประชุมคณะทำงาน เพื่อข้ีแจง 

วัตถุประสงคํการจัดตั้งชมรม และขี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชมรม ประจำปึงบประมาณ๒๔๖๓ใน 
วันที ่๑๖ มกราคม ๒๔๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเรือนเพชร โรงพยาบาลลอง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต

(นางสาวสุชานันท์ สุรินทร์) 

นักวิชาการพัสดุ 

คณะทำงานชมรมๆ

อนุมัติ

(นายเฉลิมชัย คุณชมภู) 
นายแพทย์เชี่ยวชาญ 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง
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เรียน คณะทำงาน ชมรม STRONG โรงพยาบาลลอง

ตามที่คณะทำงาน ชมรม STRONG โรงพยาบาลลองได้รับอนุมัติให้จัดประขุมคณะทำงาน 
เพื่อขี้แจงวัตถุประสงค์การจัดตั้งชมรม และขี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชมรม ประจำปึงบประมาณ 

๒(£๖๓ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒(£๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประขุมเรือนเพชรโรงพยาบาลลอง
บัดนี้ จึงขอเชิญคณะทำงาน ชมรม STRONG โรงพยาบาลลอง ทกท่าน เข้าร่วมในการ 

ประขุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุชานันท่ สุรินทร์) 

นักวิชาการหัสด 

คณะทำงานชมรมๆ
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เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง

ตามที่คณะทำงาน ชมรม STRONG โรงพยาบาลลองได้รับอนุมัติให้จัดประชุมคณะทำงาน 
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดต้ังขมรม และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของชมรม ประจำปึงบประมาณ 

๒๔๖๓ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๔๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเรือนเพชร โรงพยาบาลลอง นั้น
บัดนี ้การประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะทำงาน ชมรม STRONG โรงพยาบาลลอง 

จึงขอส่งสรุปรายงานการประชุมเพื่อเสนอให้ท่านไต้รับทราบ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาล 

ลอง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุชานันที ่สุรินทร์) 
นักวิชาการพัสด ุ

คณะทำงานชมรมๆ

(นายเนิลมชัย คุณชมภู) 
นายแพทย์เช่ียวชาญ 

ผุ้อำนวยการโรงพยาบาลลอง



รานงานการประชุม ชมรม “STRONG” โรงพยาบาลลอง
ครั้งท่ี 1/2563

วันที ่16 มกราคม 2563 เวลา 13.30น.-16.30 น. ณ ห้องประชุมเรือนเพชร โรงพยาบาลลอง

๑. นายแพทย์เฉลิมชัย คุณชมภู ประธาน
๒. นายแพทย์ฃนาวชญ ์มั่นเหมาะ รองประธาน

๓. ภญ.คัทลียากรถ3 ไวโอเร็ต คณะทำงาน

๑. นางลักขณา ลี้ประเสริฐ คณะทำงาน

๒. นางสาวจารุณี จันทร์เดือน คณะทำงาน

๓. ทพ.ธึระวัฒน ์สุริยาเดช คณะทำงาน

๔. ทพ.ปฐมพงษ คำแดง คณะทำงาน

๕. นางสาวสุทธิน ิสิทธิหล่อ คณะทำงาน

๖. นางสาวเนาวรัตน์ สุวรรณชัย คณะทำงาน

๗. นางยุพาเรศ นันตา คณะทำงาน

๘. นางอาริวรรณ วังคะออม คณะทำงาน

๙. นายธึระพงษ ์แจ้งใจ คณะทำงาน

๑๐.นางสาวสุชานันท ์สุรินทร์ คณะทำงาน

๑๑.นางสาวคิริพร เมืองฤทธ้ี คณะทำงาน

๑๒.นางสาวประภาพร โกสิน เลชานุการและคณะทำงาน

วาระที ่1 เรื่องแจ้งให้ทราบจากประธาน
ประธานชี้แจงวัตลุประสงคํการจัดตั้งชมรม STRONG โรงพยาบาลลอง ได้แก่

๑. เพื่อสนับสบุน ส่งเสรืมการบริหารงานที่โปร่งใส โดยนัองนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 

แนวทาง
๒. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรัางทัศนคตและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อสรัางจิตส่านักในการเห็น 

ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวชองบุคลากร 

๓. เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการับพีงและเสนอแนะการพัฒนาการปฏีบัตงานบุคลากร แก่คณะกรรมการ 
บริหาร เพื่อให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส

แนวทางการดำเนินงานชองกลุ่ม
๑. กลุ่มเกิดจากการรวมตัวชองเจ้าหนาที่ในโรงพยาบาลลอง โดยสมัครใจ 
๒. การทำกิจกรรมของกลุ่มมุ่งหวังเพื่อให้เกิดการบริหารงานท่ีโปร่งใส
๓. การทำกิจกรรมของกลุ่มเพื่อสนับสบุนนโยบายการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคณรรรนและควานใน์ร่^ส 

ของโรงพยาบาลลอง
๔. การทำกิจกรรมของกลุ่มไม่หวังผลประโยชน์ตอบแหนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือผลประโยชนอน 

ใดที่จะเกิดตามมา

๕. การทำกิจกรรมของกลุ่มมุ่งเน้นการสร้างสรรคํ เพื่อแกั1ขมากกว่าการจับผิดเพื่อดำหนั
๖. การทำกิจกรรมของกลุ่มมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมมากกว่าการลังการ
๗. การทำกิจกรรมของกลุ่มได้น้อมน์าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนา1■ม่นกรอบแนว^ด



วาระที่ 2 เรื่องพิจารณา
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงพยาบาลลองได้แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มคน HUG LONG 

ซึ่งประสบผลสำเร็จจากการจัดกิจกรรมของชมรม และผ่านพ้นไปได้ด้วยด ีแต่ในปีงบประมาณ 2563 

มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่ีอจองชมรม เพื่อใท้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาต ิและอยู่ 

บนหลักการของ ITA เน้นเร่ือ
การปลุกจิตสำนึกการต่อด้ายทุจริต จิตพอเพียง และปฎน้ตงานด้วยความซึ่อสัตยสุจริต ตาม

วัตจุประสงค์ที่Iด้แจ้งใหัทราบข้างต้น ด้งน้ัน จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดำเนินการ ขอให้
สมาชึกทกคนดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานของชมรมต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
นางสาวสุชานันท์ สุรินทร ์ผู้บันทึกการประชุม 

นางสาวประภาพร โกสิน ผู้รับรองรายงานการประชุม



ระเบียบชมรม  STRONG โรงพยาบาลลอง 
------------------- 

หมวดที่๑ ชื่อและบทนิยาม  เครื่องหมาย  สถานที่ตั้ง 
ข้อที่ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ชมรม STRONG โรงพยาบาลลอง” 
ข้อที่ ๒ เครื่องหมายชมรม STRONG  โรงพยาบาลลอง  จ.แพร่  

 
ข้อที่ ๓ ชมรมมีที่ตั้ง  ณ  โรงพยาบาลลอง  ตำบลห้วยอ้อ  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่  
ข้อที่ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “ชมรม”  หมายถึง  “ชมรม STRONG โรงพยาบาลลอง” 
 คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารชมรม STRONG  โรงพยาบาลลอง 
 “ครอบครัว”  หมายถึง  บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  และบุตร 

หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ 
ข้อที่ ๕ ชมรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกดำเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับสมาชิกท้ังทางวิชาชีพและสังคม  ซึ่งรวมวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ด้วย  คือ 

(1). เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
(2). เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกิจกรรมการช่วยเหลือด้านสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลด้อยโอกาส 
(3). เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และเป็นแหล่งแพร่ข่าวสาร  สุขภาพภาคประชาชน 
(4). เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและสวัสดิการของสมาชิก 
(5). เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพต่างฯของสมาชิก 
(6). เพ่ือเป็นศูนย์ประสาน ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ทุกวิชาชีพในด้านป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 
(7). เพ่ือส่งเสริมให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในโรงพยาบาลลองให้มีระบบการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ 
ข้อที่ ๖ สมาชิกชมรม หมายถึง เจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลลอง  และได้ยื่นใบสมัครตามแบบที่
กองทุนกำหนด 
ข้อที่ ๗ สมาชิกชมรมมีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใดในชมรม 
ข้อที่ ๘ สมาชิกมีสิทธิ์เสนอญัตติต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดหรือทั้งคณะพ้น
จากตำแหน่งแต่มติที่ว่านี้จะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกท้ังหมด 



ข้อที่ ๙ สมาชิกมีสิทธิ์ขอตรวจสอบเอกสารใดๆ ที่อยู่ในการครอบครองของคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือทั้ง
คณะได้  เมื่อมีเหตุผลหรือพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการคนหนึ่งคนใด  หรือท้ังคณะมีการดำเนินการอัน
ไม่สุจริตหรืออาจเป็นผลเสียหายแก่ชมรม  การขอตรวจสอบการดำเนินงานให้สมาชิกยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อประธานกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการชมรม  โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย ๕ คน 

หมวดที่ 4 การพ้นจากสมาชิกภาพ 
ข้อ ๑๐ การพ้นจากสมาชิกภาพ   

(1). ชมรมฯ หยุดดำเนินการ 
(2). ตาย 
(3). ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานชมรม 
(4). คณะกรรมการมีมติให้ออก 
(5). หมดสมาชิกภาพตามข้ออ่ืนๆของชมรม 

ข้อ ๑๑  เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดสิ้นสุดลง  ให้นายทะเบียนขีดฆ่าชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกแล้วแจ้งให้
สมาชิกผู้นั้นทราบ  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารชมรมทราบในการประชุมกรรมการ 

หมวดที ่5 กรรมการบริหารชมรม 
ข้อ ๑๒ ผู้อำนวยการหรือคณะกรรมการบริหารเป็นตัวแทนโดยตำแหน่ง จำนวน 12 คน และให้ดำเนินการ
เลือกตั้งประธานกรรมการชมรมอำเภอลอง 1 คน พร้อมทั้งคณะกรรมการอ่ืนๆ ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ
ดังนี้ (สามารถปรับเพ่ิมได้ตามความเหมาะสม) 

(1) รองประธานกรรมการ ๒ คน ประกอบด้วย 
๑. รองประธานฝ่ายบริหาร 
๒. รองประธานฝ่ายวิชาการ 

(2) นายทะเบียน ๑ คน และผู้ช่วยนายทะเบียน ๑ คน 
(3) เลขานุการ ๑ คน และผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คน 
(4) เหรัญญิก ๑ คน และผู้ช่วยเหรัญญิก ๑ คน 
(5) ประชาสัมพันธ์ ๑ คน  และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ๑ คน 
(6) ปฎิคม ๑ คน และผู้ช่วยปฎิคม ๑ คน 
(7) นอกเหนือจาก (๑)-(๖) เป็นกรรมการ 

หมวดที่6 กรรมการที่ปรึกษา 
ข้อที ่๑๓ กรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วย 

(1) นายอำเภอลอง 
(2) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง 
(3) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในอำเภอลอง 
(4) ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพประชาชนระดับอำเภอ 
(5) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายทุกแห่ง 

 



หมวดที ่7 คณะกรรมการตรวจสอบกิจการชมรม 
ข้อ ๑๔  ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบกิจการชมรม  จากคณะกรรมการที่เหลือจากการ
แต่งตั้งจำนวน ๓ – ๕  คน รวมเจ้าหน้าที่ ๕ คน  ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ ๑ คน คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลลอง  ๑ คน   

(๑) ตรวจสอบกิจการชมรมปีละ ๒ ครั้ง 
(๒) รับเรื่องราวที่สมาชิกยื่นขอตรวจสอบ 
(๓) รายงานผลการตรวจสอบกิจการตามข้อ ๑๔ (๑)(๒)ให้กรรมการบริหารทราบ 

หมวดที่ 8  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ข้อ ๑๕ กรรมการมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการทั้งปวงของชมรมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนี้ 
(๒) อำนาจกิจการอ่ืนใดที่เห็นสมควร  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของชมรม 
(๓) ออกระเบียบใดๆ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าของชมรม  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการนอกเหนือจากมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕ แล้วยังมีหน้าที่ 
(๑) เป็นประธานในการประชุมต่างๆ 
(๒) ประสานงานของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(๓) ควบคุมการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
(๔) ควบคุมและกำกับนโยบายของชมรม 
(๕) การดำเนินงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่สมาชิก 
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆเพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับกิจการของชมรม 

ข้อ ๑๗ รองประธานกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ข้อที่ ๑๘ นายทะเบียนมีหน้าที่ 

(๑) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนสมาชิก 
(๒) ควบคุมพัสดุและเอกสารต่างๆของชมรม 

ข้อ ๑๙ เหรัญญิกมีหน้าที่ 
(๑) ควบคุม เก็บรักษาเงินของชมรม 
(๒) จัดทำและเก็บเอกสารการเงินของชมรม 
(๓) จัดทำรายรับ-รายจ่าย  และงบดุลเสนอต่อประธานกรรมการหรือแจ้งที่ประชุมเม่ือมีการประชุม 

ข้อที่ ๒๐ เลขานุการ  มีหน้าที่ 
(๑) ประสานการดำเนินงาน ติดต่อสื่อสารในกิจการของชมรมตามท่ีประธานชมรมมอบหมาย 
(๒) จัดการประชุมคณะกรรมการ 

ข้อที่ ๒๑ ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ 
(๑) จัดทำจดหมายข่าวและจุลสารของชมรม 
(๒) เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของชมรมฯและผลงานของสมาชิก 
(๓) เป็นโฆษกของชมรม 
(๔) จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชมรมฯ 



ข้อที่ ๒๒ ปฏิคม  มีหน้าที่ 
(๑) ต้อนรับสมาชิกและผู้มาติดต่อกับชมรม 
(๒) จัดหาทุนสำรองสำหรับกิจกรรมต่างๆของชมรม 
(๓) จัดการประชุมใหญ่สมาชิกและประชุมอ่ืนๆนอกเหนือจากการประชุมชมรมฯ 

ข้อที ่๒๓ ให้ผู้ช่วยตามข้อ ๑๙-๒๓  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยและหรือปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการตาม 
ข้อ ๑๙-๒๓ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

หมวดที่ 8  การดำรงตำแหน่ง 
ข้อ ๒๔  ประธานชมรมและคณะกรรมการชมรม  อยู่ในตำแหน่งคราวล่ะ ๒ ปี  แต่ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะได้รับ
เลือกตั้งใหม่ 
ข้อที่ ๒๕ คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 

ข้อที่ ๒๖ ตำแหน่งกรรมการว่างลง  นอกจากตามวาระให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๓ แต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
ภายใน ๓๐ วัน  เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะสิ้นสุดลงไม่เกิน ๓๐ วัน  กรรมการที่แต่งตั้ง
แทนตำแหน่งที่ว่างลงมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนั้นเท่ากับผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง 
ข้อที่ ๒๗ ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเมื่อถึงคราวออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่งนั้นอยู่ปฏิบัติงานจนกว่าจะได้
ทำการมอบหมายให้กรรมการทีได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับตำแหน่งใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นภายใน 
๓๐ วัน  หลังเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 
ข้อที่ ๒๘ การมอบหมายงานระหว่างกรรมการแต่ล่ะตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือและมีกรรมการอ่ืนเป็นพยาน
อย่างน้อย ๒ คน 

หมวดที่ 9  ทุนดำเนินการ 
ข้อที่ ๒๙  ชมรมอาจหาทุนดำเนินการได้  ดังนี้ 
 (๑) จากเงินบำรุงของสมาชิก 
 (๒) จากเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ออกให้ 
 (๓)จากการจัดหารายได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 (๔)  จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

หมวดที่ 10  การลงลายมือชื่อ 
ข้อที่ ๓๐  ให้ประธานชมรม  มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนชมรมในเอกสารทั้งปวง 
ข้อที่ ๓๑ การออกใบสำคัญ  หรือการสั่งจ่ายเงินของชมรมให้บุคคลดังนี้ลงลายมือชื่อ ๒ ใน ๓ คน 

(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) เหรัญญิก ๑ คน 



(๓) เลขานุการ ๑ คน 
 ให้บุคคล (๑) (๒) และ (๓) มีอำนาจเปิดบัญชีธนาคารและทำการเบิก-ถอน โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่าย 
๒ ใน ๓ คน 

หมวดที่  11  เงินอุดหนุน 
ข้อที่ ๓๓  ชมรมอาจรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน  หรือหน่วยงานต่างประเทศ   
การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินเช่นว่านั้นต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชมรม 
ข้อ  ๓๔  ให้เหรัญญิกเป็นผู้เก็บรักษาเงินเงินสดไว้ในมือไม่เกิน ๕,๐๐๐  บาท  ส่วนที่เกินให้นำฝากธนาคารใน
นามของชมรม  โดยมีผู้ถือบัญชี ๓ คนตามข้อ ๓๑ 

หมวดที่  12  การประชุม 
ข้อที่ 35 ให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
ข้อที่ 36 ในการประชุมกรรมการบริหารแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือ
ว่าครบองค์ประชุม 
ข้อที่ 37ให้การประชุมใหญอ่ย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง 

หมวดที่ 14 การสวัสดิการ 
ข้อที่ 38 การจ่ายเงินสวัสดิการ หมายถึง การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิกและครอบครัว
ตามข้อบังคับของชมรม 
ข้อที่ 39 สมาชิกชมรม ได้แก่ สมาชิกชมรมผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลลอง  จังหวัดแพร่ที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็น
สมาชิกชมรมแล้ว 
ข้อที่ 40 จ่ายเงินค่าใช้สอยในการบริหารจัดการชมรมฯ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อที่ 41  การแก้ไขข้อบังคับนี้จะกระทำได้โดย มติกรรมการบริหารเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของ
คณะกรรมการบริหารทั้งหมด 
ข้อที่ 42 ให้ประธานชมรมเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 
   ประกาศ ณ วันที่  1 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
        (นายเฉลิมชัย  คุณชมภู) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง 
    ประธานชมรม  STRONG โรงพยาบาลลอง 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิก ชมรม STRONG โรงพยาบาลลอง 
ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งในชมรม 

1 นายแพทย์เฉลิมชัย  คุณชมภู โรงพยาบาลลอง ประธานชมรม 
2 นายแพทย์ธนาวิชญ์   มั่นเหมาะ โรงพยาบาลลอง รองประธานชมรม 
3 ภญ.คัทลียากรณ์   ไวโอเร็ต โรงพยาบาลลอง กรรมการ 
4 นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ โรงพยาบาลลอง กรรมการ 
5 นางสาวจารุณี  จันทร์เดือน โรงพยาบาลลอง กรรมการ 
6 ทพ.ธีระวัฒน์  สุริยาเดช โรงพยาบาลลอง กรรมการ 
7 ทพ.ปฐมพงษ์  คำแดง โรงพยาบาลลอง กรรมการ 

8 นางสาวสุทธินี  สิทธิหล่อ โรงพยาบาลลอง กรรมการ 

9 นางสาวเนาวรัตน์  สุวรรณชัย โรงพยาบาลลอง กรรมการ 

10 นางยุพาเรศ  นันตา โรงพยาบาลลอง กรรมการ 

11 นางอาริวรรณ  วังคะออม โรงพยาบาลลอง กรรมการ 

12 นายธีระพงษ์  แจ้งใจ โรงพยาบาลลอง กรรมการ 

13 นางสาวสุชานันท์   สุรินทร์   โรงพยาบาลลอง เลขานุการ 

14 นางสาวประภาพร  โกสิน โรงพยาบาลลอง เหรัญญิก 

15 นางสาวศิริพร  เมืองฤทธิ์ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

16 นางสาวสุภาภรณ์  นาระกันทา โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

17 นางสุริยา  รุ่งนาค โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

18 นายเฉลิมชัย  แสนสุวรรณ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

19 นางปรานอม  วงศ์กาไชย โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

20 นางสาวนงคราญ   วรรณสิทธิ์ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

21 นางสาวดรุณี  กันทะวะ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

22 นางปราณี  ค้าไม้ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

23 นางสาวสุนิสา  สีเกี๋ยง โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

24 นางณัฐกานต์   อินต๊ะคำ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

25 นายยุทธศักดิ์  อาชาศรัย โรงพยาบาลลอง สมาชิก 
26 นายโรมรัน  จรรยา โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

27 นายสิริภาส  รักคง โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

28 นายเกรียงไกร  ชัยวรรณรัตน์ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

29 นายวีรยุทธ  ใจเงิน โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

30 นายคะนอง  ต๊ะสา โรงพยาบาลลอง สมาชิก 



ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งในชมรม 

31 นายเฉลิมพล  แสนสุวรรณ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

32 นางสาวกนกกร  ประเทือง โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

33 นางจารุวรรณ  ช่างเหล็ก โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

34 นายไพสิฐ  อัจจิมา โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

35 นางสาวบุณิกา  จิรสินชัญญากาญ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

36 นายวรยุทธ  โลกคำลือ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

37 นายพงษ์พันธุ์  สุวรรณ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

38 นางอรสา นาระกันทา โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

39 นางดาวประกาย  ชัยภัทรกิจ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

40 นางสาวชลันธร  ถิรกมลพันธ์  โรงพยาบาลลอง สมาชิก 
 



รายชื่อ  ชมรม “STRONG” โรงพยาบาลลอง 

๑. นายแพทย์เฉลิมชัย  คุณชมภู   ประธาน 
๒. นายแพทย์ธนาวิชญ์   มั่นเหมาะ   รองประธาน 
๓. ภญ.คัทลียากรณ์   ไวโอเร็ต   คณะทำงาน 
๑. นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ    คณะทำงาน 
๒. นางสาวจารุณี  จันทร์เดือน   คณะทำงาน 
๓. ทพ.ธีระวัฒน์  สุริยาเดช    คณะทำงาน 
๔. ทพ.ปฐมพงษ์  คำแดง    คณะทำงาน 
๕. นางสาวสุทธินี  สิทธิหล่อ    คณะทำงาน 
๖. นางสาวเนาวรัตน์  สุวรรณชัย   คณะทำงาน 
๗. นางยุพาเรศ  นันตา    คณะทำงาน 
๘. นางอาริวรรณ  วังคะออม    คณะทำงาน 
๙. นายธีระพงษ์  แจ้งใจ    คณะทำงาน 
๑๐. นางสาวสุชานันท์   สุรินทร์     คณะทำงาน 
๑๑. นางสาวศิริพร  เมืองฤทธิ์    คณะทำงาน 
๑๒. นางสาวประภาพร  โกสิน    เลขานุการและคณะทำงาน 

 

วัตถุประสงค์ของกลุ่ม  
๑. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใส โดยน้องนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

แนวทาง  
๒. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างจิตสำนึกในการเห็น

ประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวของบุคลากร  
๓.  เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการับฟังและเสนอแนะการพัฒนาการปฏิบัติงานบุคลากร  แก่คณะกรรมการ

บริหาร เพ่ือให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส  
 

แนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม  
๑. กลุ่มเกิดจากการรวมตัวของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลลอง โดยสมัครใจ  
๒. การทำกิจกรรมของกลุ่มมุ่งหวังเพ่ือให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส  
๓. การทำกิจกรรมของกลุ่มเพ่ือสนับสนุนนโยบายการดำเนินการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ของโรงพยาบาลลอง  
๔. การทำกิจกรรมของกลุ่มไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อ่ืน

ใดที่จะเกิดตามมา  
๕. การทำกิจกรรมของกลุ่มมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ เพ่ือแก้ไขมากกว่าการจับผิดเพื่อตำหนิ  
๖. การทำกิจกรรมของกลุ่มมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมมากกว่าการสั่งการ  
๗. การทำกิจกรรมของกลุ่มได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวคิด  

 

        (นายแพทย์เฉลิมชัย  คุณชมภู) 
         ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง 



สรุปผลการดำเนินงานของชมรม “STRONG โรงพยาบาลลอง” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรมทีม่ีการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563 

 

1. เข้าร่วมรับฟังเสนอความคิดเห็นในการจัดทำแผนการใช้เงินบำรุงและแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 
2563  

 
 

2. เข้าร่วมรับฟังนโยบาย และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โรงพยาบาล
ลอง ในวันที่ 2 มกราคม 2563  

 

 

 

 

 



3.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงพยาบาล
ลอง ในวันที่ 2 มกราคม 2563  

 

 

4. จัดกิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างเสริมแนวคิดความพอเพียง โรงพยาบาลลอง” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ  

1. ปลูกฝังการให้ การเสียสละแก่บุคลากร  
2. การสร้างเสริมความสามัคคีในโรงพยาบาล  
3. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร  
4. ส่งเริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.1 ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงพยาบาล  
 

  

  

 
 
 
 



 

4.2 การเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตลาดบ้านดอนทราย 

       

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา และทอดผ้าป่า  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลลัพธ์การดำเนินงาน  
1. การสำรวจการมาปฏิบัติงานตรงเวลาของบุคลากรโรงพยาบาลลอง พบว่า มากกว่าร้อยละ 90 ของ
บุคลากรมาปฏิบัติงานตรงเวลา (08.00น , 08.30น.)  
 

 
 
 
2. การสำรวจระดับการการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการของบุคลากรโรงพยาบาลสอง  

๑. รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
๔. ใฝ่หาความรู้ ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงทางอ้อม  
๕. รักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
๗. เข้าใจการเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่  
๙. มีสติ รู้คิด รู้ทำ  
๑๐. ดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเยง  
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ  
๑๒. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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ร้อยละของบุคลากรที่มาปฏิบัติงานตรงเวลา



 
 
 จากการสำรวจพบว่า บุคลากรโรงพยาบาลลอง มีระดับการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการเฉลี่ยร้อย
ละ 90.80 โดยมีระดับการปฏิบัติค่านิยมข้อ 1 รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อยู่ในระดับสูงที่สุด (ร้อยละ94) 
และ ส่วนระดับการปฏิบัติตามค่านิยม เข้าใจการเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  
อยู่ในระดับต่ำสุด ร้อยละ 86.5 
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ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 ข้อ 11 ข้อ 12

ระดับการปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ



ระเบียบชมรม  STRONG โรงพยาบาลลอง 
------------------- 

หมวดที่๑ ชื่อและบทนิยาม  เครื่องหมาย  สถานที่ตั้ง 
ข้อที่ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ชมรม STRONG โรงพยาบาลลอง” 
ข้อที่ ๒ เครื่องหมายชมรม STRONG  โรงพยาบาลลอง  จ.แพร่  

 
ข้อที่ ๓ ชมรมมีที่ตั้ง  ณ  โรงพยาบาลลอง  ตำบลห้วยอ้อ  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่  
ข้อที่ ๔ ในข้อบังคับนี้ 
 “ชมรม”  หมายถึง  “ชมรม STRONG โรงพยาบาลลอง” 
 คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารชมรม STRONG  โรงพยาบาลลอง 
 “ครอบครัว”  หมายถึง  บิดา  มารดา  สามี  ภรรยา  และบุตร 

หมวดที่ ๒ วัตถุประสงค์ 
ข้อที่ ๕ ชมรมนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกดำเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับสมาชิกท้ังทางวิชาชีพและสังคม  ซึ่งรวมวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ด้วย  คือ 

(1). เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนางานสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ได้ผลดียิ่งขึ้น 
(2). เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกิจกรรมการช่วยเหลือด้านสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในพื้นท่ีห่างไกลด้อยโอกาส 
(3). เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  และเป็นแหล่งแพร่ข่าวสาร  สุขภาพภาคประชาชน 
(4). เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและสวัสดิการของสมาชิก 
(5). เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในด้านวิชาชีพต่างฯของสมาชิก 
(6). เพ่ือเป็นศูนย์ประสาน ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ทุกวิชาชีพในด้านป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 
(7). เพ่ือส่งเสริมให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีส่วนร่วมในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในโรงพยาบาลลองให้มีระบบการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

หมวดที่ 3 สมาชิกภาพ 
ข้อที่ ๖ สมาชิกชมรม หมายถึง เจ้าหน้าทีท่ี่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลลอง  และได้ยื่นใบสมัครตามแบบที่
กองทุนกำหนด 
ข้อที่ ๗ สมาชิกชมรมมีสิทธิ์ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนใดในชมรม 
ข้อที่ ๘ สมาชิกมีสิทธิ์เสนอญัตติต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารคนหนึ่งคนใดหรือทั้งคณะพ้น
จากตำแหน่งแต่มติที่ว่านี้จะต้องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของสมาชิกท้ังหมด 



ข้อที่ ๙ สมาชิกมีสิทธิ์ขอตรวจสอบเอกสารใดๆ ที่อยู่ในการครอบครองของคณะกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือทั้ง
คณะได้  เมื่อมีเหตุผลหรือพฤติการณ์อันควรสงสัยว่ากรรมการคนหนึ่งคนใด  หรือท้ังคณะมีการดำเนินการอัน
ไม่สุจริตหรืออาจเป็นผลเสียหายแก่ชมรม  การขอตรวจสอบการดำเนินงานให้สมาชิกยื่นเรื่องเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อประธานกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการชมรม  โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย ๕ คน 

หมวดที่ 4 การพ้นจากสมาชิกภาพ 
ข้อ ๑๐ การพ้นจากสมาชิกภาพ   

(1). ชมรมฯ หยุดดำเนินการ 
(2). ตาย 
(3). ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรต่อประธานชมรม 
(4). คณะกรรมการมีมติให้ออก 
(5). หมดสมาชิกภาพตามข้ออ่ืนๆของชมรม 

ข้อ ๑๑  เมื่อสมาชิกภาพของผู้ใดสิ้นสุดลง  ให้นายทะเบียนขีดฆ่าชื่อออกจากทะเบียนสมาชิกแล้วแจ้งให้
สมาชิกผู้นั้นทราบ  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารชมรมทราบในการประชุมกรรมการ 

หมวดที ่5 กรรมการบริหารชมรม 
ข้อ ๑๒ ผู้อำนวยการหรือคณะกรรมการบริหารเป็นตัวแทนโดยตำแหน่ง จำนวน 12 คน และให้ดำเนินการ
เลือกตั้งประธานกรรมการชมรมอำเภอลอง 1 คน พร้อมทั้งคณะกรรมการอ่ืนๆ ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ
ดังนี้ (สามารถปรับเพ่ิมได้ตามความเหมาะสม) 

(1) รองประธานกรรมการ ๒ คน ประกอบด้วย 
๑. รองประธานฝ่ายบริหาร 
๒. รองประธานฝ่ายวิชาการ 

(2) นายทะเบียน ๑ คน และผู้ช่วยนายทะเบียน ๑ คน 
(3) เลขานุการ ๑ คน และผู้ช่วยเลขานุการ ๑ คน 
(4) เหรัญญิก ๑ คน และผู้ช่วยเหรัญญิก ๑ คน 
(5) ประชาสัมพันธ์ ๑ คน  และผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ๑ คน 
(6) ปฎิคม ๑ คน และผู้ช่วยปฎิคม ๑ คน 
(7) นอกเหนือจาก (๑)-(๖) เป็นกรรมการ 

หมวดที่6 กรรมการที่ปรึกษา 
ข้อที ่๑๓ กรรมการที่ปรึกษาประกอบด้วย 

(1) นายอำเภอลอง 
(2) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง 
(3) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในอำเภอลอง 
(4) ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพประชาชนระดับอำเภอ 
(5) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่ายทุกแห่ง 

 



หมวดที ่7 คณะกรรมการตรวจสอบกิจการชมรม 
ข้อ ๑๔  ให้คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบกิจการชมรม  จากคณะกรรมการที่เหลือจากการ
แต่งตั้งจำนวน ๓ – ๕  คน รวมเจ้าหน้าที่ ๕ คน  ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ ๑ คน คณะกรรมการบริหาร
โรงพยาบาลลอง  ๑ คน   

(๑) ตรวจสอบกิจการชมรมปีละ ๒ ครั้ง 
(๒) รับเรื่องราวที่สมาชิกยื่นขอตรวจสอบ 
(๓) รายงานผลการตรวจสอบกิจการตามข้อ ๑๔ (๑)(๒)ให้กรรมการบริหารทราบ 

หมวดที่ 8  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ข้อ ๑๕ กรรมการมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการทั้งปวงของชมรมให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนี้ 
(๒) อำนาจกิจการอ่ืนใดที่เห็นสมควร  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ของชมรม 
(๓) ออกระเบียบใดๆ เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าของชมรม  แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 

ข้อ ๑๖ ประธานกรรมการนอกเหนือจากมีอำนาจหน้าที่ตามข้อ ๑๕ แล้วยังมีหน้าที่ 
(๑) เป็นประธานในการประชุมต่างๆ 
(๒) ประสานงานของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
(๓) ควบคุมการดำเนินงานของคณะกรรมการ 
(๔) ควบคุมและกำกับนโยบายของชมรม 
(๕) การดำเนินงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมใหญ่สมาชิก 
(๖) แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆเพ่ือดำเนินการเกี่ยวกับกิจการของชมรม 

ข้อ ๑๗ รองประธานกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ข้อที่ ๑๘ นายทะเบียนมีหน้าที่ 

(๑) จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนสมาชิก 
(๒) ควบคุมพัสดุและเอกสารต่างๆของชมรม 

ข้อ ๑๙ เหรัญญิกมีหน้าที่ 
(๑) ควบคุม เก็บรักษาเงินของชมรม 
(๒) จัดทำและเก็บเอกสารการเงินของชมรม 
(๓) จัดทำรายรับ-รายจ่าย  และงบดุลเสนอต่อประธานกรรมการหรือแจ้งที่ประชุมเม่ือมีการประชุม 

ข้อที่ ๒๐ เลขานุการ  มีหน้าที่ 
(๑) ประสานการดำเนินงาน ติดต่อสื่อสารในกิจการของชมรมตามท่ีประธานชมรมมอบหมาย 
(๒) จัดการประชุมคณะกรรมการ 

ข้อที่ ๒๑ ประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ 
(๑) จัดทำจดหมายข่าวและจุลสารของชมรม 
(๒) เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของชมรมฯและผลงานของสมาชิก 
(๓) เป็นโฆษกของชมรม 
(๔) จัดทำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชมรมฯ 



ข้อที่ ๒๒ ปฏิคม  มีหน้าที่ 
(๑) ต้อนรับสมาชิกและผู้มาติดต่อกับชมรม 
(๒) จัดหาทุนสำรองสำหรับกิจกรรมต่างๆของชมรม 
(๓) จัดการประชุมใหญ่สมาชิกและประชุมอ่ืนๆนอกเหนือจากการประชุมชมรมฯ 

ข้อที ่๒๓ ให้ผู้ช่วยตามข้อ ๑๙-๒๓  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยและหรือปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการตาม 
ข้อ ๑๙-๒๓ ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

หมวดที่ 8  การดำรงตำแหน่ง 
ข้อ ๒๔  ประธานชมรมและคณะกรรมการชมรม  อยู่ในตำแหน่งคราวล่ะ ๒ ปี  แต่ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะได้รับ
เลือกตั้งใหม่ 
ข้อที่ ๒๕ คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๔) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(๕) ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก 

ข้อที่ ๒๖ ตำแหน่งกรรมการว่างลง  นอกจากตามวาระให้คณะกรรมการตามข้อ ๑๓ แต่งตั้งกรรมการใหม่แทน
ภายใน ๓๐ วัน  เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะสิ้นสุดลงไม่เกิน ๓๐ วัน  กรรมการที่แต่งตั้ง
แทนตำแหน่งที่ว่างลงมีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนั้นเท่ากับผู้ที่พ้นจากตำแหน่ง 
ข้อที่ ๒๗ ถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงเมื่อถึงคราวออกตามวาระให้ดำรงตำแหน่งนั้นอยู่ปฏิบัติงานจนกว่าจะได้
ทำการมอบหมายให้กรรมการทีได้รับการเลือกตั้งหรือได้รับตำแหน่งใหม่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นภายใน 
๓๐ วัน  หลังเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 
ข้อที่ ๒๘ การมอบหมายงานระหว่างกรรมการแต่ล่ะตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือและมีกรรมการอ่ืนเป็นพยาน
อย่างน้อย ๒ คน 

หมวดที่ 9  ทุนดำเนินการ 
ข้อที่ ๒๙  ชมรมอาจหาทุนดำเนินการได้  ดังนี้ 
 (๑) จากเงินบำรุงของสมาชิก 
 (๒) จากเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ออกให้ 
 (๓)จากการจัดหารายได้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 (๔)  จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 

หมวดที่ 10  การลงลายมือชื่อ 
ข้อที่ ๓๐  ให้ประธานชมรม  มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนชมรมในเอกสารทั้งปวง 
ข้อที่ ๓๑ การออกใบสำคัญ  หรือการสั่งจ่ายเงินของชมรมให้บุคคลดังนี้ลงลายมือชื่อ ๒ ใน ๓ คน 

(๑) ประธานกรรมการ 
(๒) เหรัญญิก ๑ คน 



(๓) เลขานุการ ๑ คน 
 ให้บุคคล (๑) (๒) และ (๓) มีอำนาจเปิดบัญชีธนาคารและทำการเบิก-ถอน โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่าย 
๒ ใน ๓ คน 

หมวดที่  11  เงินอุดหนุน 
ข้อที่ ๓๓  ชมรมอาจรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินของทางราชการหรือเอกชน  หรือหน่วยงานต่างประเทศ   
การรับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินเช่นว่านั้นต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชมรม 
ข้อ  ๓๔  ให้เหรัญญิกเป็นผู้เก็บรักษาเงินเงินสดไว้ในมือไม่เกิน ๕,๐๐๐  บาท  ส่วนที่เกินให้นำฝากธนาคารใน
นามของชมรม  โดยมีผู้ถือบัญชี ๓ คนตามข้อ ๓๑ 

หมวดที่  12  การประชุม 
ข้อที่ 35 ให้คณะกรรมการบริหารมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
ข้อที่ 36 ในการประชุมกรรมการบริหารแต่ละครั้งจะต้องมีกรรมการมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะถือ
ว่าครบองค์ประชุม 
ข้อที่ 37ให้การประชุมใหญอ่ย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง 

หมวดที่ 14 การสวัสดิการ 
ข้อที่ 38 การจ่ายเงินสวัสดิการ หมายถึง การจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือด้านการเงินแก่สมาชิกและครอบครัว
ตามข้อบังคับของชมรม 
ข้อที่ 39 สมาชิกชมรม ได้แก่ สมาชิกชมรมผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลลอง  จังหวัดแพร่ที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็น
สมาชิกชมรมแล้ว 
ข้อที่ 40 จ่ายเงินค่าใช้สอยในการบริหารจัดการชมรมฯ ให้เป็นไปตามคณะกรรมการเห็นสมควร 
ข้อที่ 41  การแก้ไขข้อบังคับนี้จะกระทำได้โดย มติกรรมการบริหารเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า ๓ ใน ๔ ของ
คณะกรรมการบริหารทั้งหมด 
ข้อที่ 42 ให้ประธานชมรมเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 
   ประกาศ ณ วันที่  1 เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
        (นายเฉลิมชัย  คุณชมภู) 
                                                     ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลอง 
    ประธานชมรม  STRONG โรงพยาบาลลอง 
 
 
 
 



รายชื่อสมาชิก ชมรม STRONG โรงพยาบาลลอง 
ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งในชมรม 

1 นายแพทย์เฉลิมชัย  คุณชมภู โรงพยาบาลลอง ประธานชมรม 
2 นายแพทย์ธนาวิชญ์   มั่นเหมาะ โรงพยาบาลลอง รองประธานชมรม 
3 ภญ.คัทลียากรณ์   ไวโอเร็ต โรงพยาบาลลอง กรรมการ 
4 นางลักขณา  ลี้ประเสริฐ โรงพยาบาลลอง กรรมการ 
5 นางสาวจารุณี  จันทร์เดือน โรงพยาบาลลอง กรรมการ 
6 ทพ.ธีระวัฒน์  สุริยาเดช โรงพยาบาลลอง กรรมการ 
7 ทพ.ปฐมพงษ์  คำแดง โรงพยาบาลลอง กรรมการ 

8 นางสาวสุทธินี  สิทธิหล่อ โรงพยาบาลลอง กรรมการ 

9 นางสาวเนาวรัตน์  สุวรรณชัย โรงพยาบาลลอง กรรมการ 

10 นางยุพาเรศ  นันตา โรงพยาบาลลอง กรรมการ 

11 นางอาริวรรณ  วังคะออม โรงพยาบาลลอง กรรมการ 

12 นายธีระพงษ์  แจ้งใจ โรงพยาบาลลอง กรรมการ 

13 นางสาวสุชานันท์   สุรินทร์   โรงพยาบาลลอง เลขานุการ 

14 นางสาวประภาพร  โกสิน โรงพยาบาลลอง เหรัญญิก 

15 นางสาวศิริพร  เมืองฤทธิ์ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

16 นางสาวสุภาภรณ์  นาระกันทา โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

17 นางสุริยา  รุ่งนาค โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

18 นายเฉลิมชัย  แสนสุวรรณ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

19 นางปรานอม  วงศ์กาไชย โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

20 นางสาวนงคราญ   วรรณสิทธิ์ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

21 นางสาวดรุณี  กันทะวะ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

22 นางปราณี  ค้าไม้ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

23 นางสาวสุนิสา  สีเกี๋ยง โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

24 นางณัฐกานต์   อินต๊ะคำ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

25 นายยุทธศักดิ์  อาชาศรัย โรงพยาบาลลอง สมาชิก 
26 นายโรมรัน  จรรยา โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

27 นายสิริภาส  รักคง โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

28 นายเกรียงไกร  ชัยวรรณรัตน์ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

29 นายวีรยุทธ  ใจเงิน โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

30 นายคะนอง  ต๊ะสา โรงพยาบาลลอง สมาชิก 



ลำดับ ชื่อ-สกุล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่งในชมรม 

31 นายเฉลิมพล  แสนสุวรรณ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

32 นางสาวกนกกร  ประเทือง โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

33 นางจารุวรรณ  ช่างเหล็ก โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

34 นายไพสิฐ  อัจจิมา โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

35 นางสาวบุณิกา  จิรสินชัญญากาญ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

36 นายวรยุทธ  โลกคำลือ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

37 นายพงษ์พันธุ์  สุวรรณ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

38 นางอรสา นาระกันทา โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

39 นางดาวประกาย  ชัยภัทรกิจ โรงพยาบาลลอง สมาชิก 

40 นางสาวชลันธร  ถิรกมลพันธ์  โรงพยาบาลลอง สมาชิก 
 



Scanned with CamScanner


