
 

 

หมวดที่ ๑ 

ขื่อ สถานที่ 

เครื่องหมาย และสถานที่ตั้ง 

ข้อ 1.  ชมรมนี้มีช่ือว่า "ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางกรวย" เพื่อสร้าง 

          คุณธรรม ความซ่ือสัตย์ สุจริต และความโปร่งใสในโรงพยาบาลบางกรวย 

ข้อ ๒.  สถานที่ตั้ง โรงพยาบาลบางกรวย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี 

 

หมวดที่ ๒ 

วัตถุประสงค์ของชมรม 

ข้อ ๓. วัตถุประสงค์ของชมรม STRONG จิตพอเพียง ต้านทุจริต โรงพยาบาลบางกรวย 

เพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานมุ่งเน้นการปลูกฝังวิธีคิด ปลุกจิตสำนึก ให้มี
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตให้เจ้าหน้าที่บุคลากร  มีทัศนคติที่ไม่ยอมรับและต่อการการทุจริตทุก
รูปแบบ แยกแยะเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวม ภายใต้แนวคิด "สาธารณสุข ชื่อสัตย์    โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต
จิตพอเพียง" หรือ STRONG Model ดังนี้ 

  S- Sufficiency  หลักความพอเพียง ในความหมายของการต้านทุจริต โดยบุคคลสามารถคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเป็นอัตโนมัติ 

   T – Transparency   ความโปร่งใสคือการสร้างวัฒนธรรมของการเปิดเผย 

    R – Realise      ตื่นรู้คือ การตื่นรู้และพร้อมที่จะลงมีอทำ ตื่นรู้ในปัญหาการทุจริต เฝ้าระวังจะสอดคล้อง  
กับ 



     O – Onward   มุ่งไปข้างหน้า คือ การให้ผู้อ่ืนเปลี่ยนแปลงตามเราไปในทิศทางท่ีถูกต้อง คือ 

     การต่อสู้ในจิตใจกับการไม่ทุจริต พัฒนาองค์กรของเราให้มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น 

     N - Knomledge    ความรู้คือ การพัฒนาให้เกิดสิ่งใหม่ เพราะอนาคตอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในทาง
ของทุจริตมากขึ้น เช่น การจ่ายเงินสินบน อาจจะเป็นในรูปแบบติจิหัส และไม่สามารถตราจสอบ ความรู้
เปลี่ยนแปลงเสมอในทุกเรื่อง 

   G - Generosity    ความเอื้ออาทร คือ ความเอื้ออาทรตามจริยธรรมและจิตพอเพียงแต่สาเหตุของ  

 การเกิดการทุจริต   มาจากระบบอุปถัมภ์   การช่วยเหลือครอบครัวและเครือญาติ   ความเอื้ออาพรในนิยาม
นั้น  มิได้ต้องการหวังผลตอบแทน 

หน่วยงานมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 

 1.สร้างแนวร่วมเครือข่าย สมาชิกชมรม BK.STONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต ของเจ้าหน้าที่
ในโรงพยาบาลบางกรวย 

 2.สร้างการรับรู้ในวัตถุประสงค์ของชมรม BK.STONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต กับเจ้าหน้าที่
และประชาชน 

         3.จัดทำแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และขับเคลื่อนแผนฯ โดยการ
สร้างการรับรู้และความเข้าใจแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ แก่บุคลากรในหน่วยงาน  

 4. ดำเนินการรายงานผล  ตามแผนปฏิบัติการแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ของชมรม BK.STONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต และจัดส่งให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวง
สาธารณสุข ในเวลาที่กำหนด 

 5. ดำเนินการตามวัตถุประสงค์หลักของชมรม BK.STONG  จิตพอเพียงต้านทุจริต  และ
อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

เป้าหมาย 

1.เจ้าหน้าที่และประชาชนมีจิตสำนึกและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและ   

    ประเทศชาติเพิ่มขึ้น ปลูกฝังวัฒนธรรม 4 เรื่อง คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
2. องค์กรได้รับการยอมรับให้เป็นองค์กรในการเสริมสร้างจริยธรรมและวัฒนธรรม สาธารณสุข ชื่อสัตย์     

    โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง    

----------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 
รายช่ือสมาชิก  "ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางกรวย" 

ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ 
1. นายไพโรจน์              วิริยะอมรพันธุ์ ประธานชมรม 
2. นางเดือนเพ็ญ             ศิลปอนันต์ รองประธาน 
3. นางสาวเพ็ญจันทร์       ทองผิว สมาชิก 
4. นางดุลยรัตน์              โถวประเสริฐ สมาชิก 
5. นายอภิชาติ               ศุภพิชญ์นาม สมาชิก 
6. นายปภินวิช              วิพัฒนบวรวงศ์ สมาชิก 
7. นางอรวรรณ             ณ ลำปาง สมาชิก 
8. นางรัตติกร               สัตถาวร สมาชิก 
9. นางสุกัญญา             อรรคนันท์ สมาชิก 

10. นางนงนุช                อุดมสินค้า สมาชิก 
11. นางวรัชยา               ธีรฉัตรวัฒน์ สมาชิก 
12. นางดอกไม้               บุตรดา สมาชิก 
13. นส.สาริณี                 ศรีมัณทยามาศ สมาชิก 
14. นางอโนชา                สหพัฒนา สมาชิก 
15. นางสาวลัดดา             แนมใจ  สมาชิก 
16 นางทิพย์วัลย์              ขำเจริญ สมาชิก 
17. นาง พิสมัย                อ่องสมบุญ สมาชิก 
18. นางสาวศริญญา          เสนาสังข์ สมาชิก 
19 น.ส.ราณี                  อาชาเจริญ สมาชิก 
20 นางรัตติกร                สัตถาวร สมาชิก 
21 นางนภา                   กลีบผึ้ง สมาชิก 
22 นางสาวยุพิณ             ชมพุ่มรัตน์ สมาชิก 
23 นางสาววรรณวิสา        ปรุงเหล็ก สมาชิก 
24 นางสาวณัฐพร            วรรณุสิทธิ์ สมาชิก 
25 นายนันทวัฒน์            ปุกเกต  สมาชิก 
26 นางสาวดลพร             กัลยา สมาชิก 
27 นางสาวภณิดา             สินช้าง สมาชิก 
28 นางสาวศิวพร             มาศประสิทธิ์ สมาชิก 
29 นายเมธิสิทธ์             ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา สมาชิก 
30 นาย จิรเมธ                 ทองทิพย์ สมาชิก 
31 นายศลิษฎ์   เหมือนใจ สมาชิก 
32 นาย สุทธิวัฒน์              ศรเีพ็ญ สมาชิก 
33 นายสมบัติ                   ดีไชโย สมาชิก 
34 นายณัฐพล                 กุณฑีทอง สมาชิก 



รายช่ือสมาชิก  "ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางกรวย" 

ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ 
35 .นายกิตติพัทธ             เสือทอง สมาชิก 
36 นายเปรมกมล              อ่วมปลิก สมาชิก 
37 นายศุภชัย                   ต๋าเร็ว สมาชิก 
38 นางสาววิราพร              องอาจ สมาชิก 
39 นางกัณหา     เกาะเรียนอุดม สมาชิก 
40 นายชูชัย    ภู่ประกรณ์ สมาชิก 
41 นางชนะนันท์              นันทกาศ สมาชิก 
42 นางสาวภัทรวดี             ขิงโพธิ์ สมาชิก 
43 นางสาวหนูนิตย์            ขันทะหัด สมาชิก 
44 นางสาวจันดี                เตมิสุข สมาชิก 
45 นางบังอร                    ร่มพิกุล สมาชิก 
46 นางสาวสายสุนีย์          อ่ิมใจ สมาชิก 
47 นางดุลยรัตน์             โถวประเสริฐ สมาชิก 
48 นายปภินวิช               วิพัฒนบวรวงศ์  สมาชิก 
49 นางสาวนันทพร   ยันนาคี สมาชิก 
50 นางสาวศรินยา             ชมกลิ่น สมาชิก 
51 นางสาวหญิง              โตประกอบ สมาชิก 
52 นายธีรยุทธิ์   กฤษณลีลา สมาชิก 
53 นางสาวนริสา              พูลเขตนคร สมาชิก 
54 นางสาวปิติพร     เจวินทุลักษณ์ สมาชิก 
55 นางสาวปุณฑริกา   กฤติยารัตน์ สมาชิก 
56 นางสาวภาวิตา              จรยิาเวช สมาชิก 
57 นางชุติมา    สีละพัฒน์ สมาชิก 
58 นางณัฏฐิมา              ม่วงเฉย สมาชิก 
59 นางสาวอรนิตย์    เมตตามตะกุล สมาชิก 
60 นางสาวสาริณี                ศรีมันทยามาศ สมาชิก 
61 .นางสุนิสา    แหวนทอง สมาชิก 
62 นางสาวสุธาศิณี    แสงทอง สมาชิก 
62 นางสาวธัญญาเรศ          ไทยแท้ สมาชิก 
63 นางสาวปรางสุดา   ละออเอ่ียม สมาชิก 
64 นางสาวเกศรินทร์  แย้มยวน สมาชิก 
65 นายสุริยัน              พุกอ้วน สมาชิก 
66 นางสาวอาภาวลี   ชวรุ่ง สมาชิก 

 

 



รายช่ือสมาชิก  "ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางกรวย" 

ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ 
67 นางสาวณิศรา             ชินวรากร สมาชิก 
68 นางศิริรัตน์                 แสงอริยวนิช สมาชิก 
69 นางสาวสริดา              นิธปิระดิษฐกุล สมาชิก 
70 นายพสธร                  ว่องวุฒิเวช สมาชิก 
71 นายธราวิชญ์               ตันตะโนกิจ สมาชิก 
72 นายกรวิชญ์                รัศมีหิรัญ สมาชิก 
73 นางสาวอัจรานันท์        ประวัติศิลป์ สมาชิก 
74 นางสาวกุลภัทรา           ไพศาลสุขอนันต์ สมาชิก 
75 นายณัฐพงษ์                บานหอมกลิ่น สมาชิก 
76 นางศุภฉัตร                 สกุลงาม สมาชิก 
77 นางสาวอรทัย             พรรอด สมาชิก 
78 นางสาววรัญชลี           อรุณบรรเจิดกุล สมาชิก 
79 นางสาวนัยน์ภัค          ขุนขจี สมาชิก 
80 นางวรัชยา                ธีรฉัตรวัฒน์ สมาชิก 
81 นางสาวธัญชนก          ศรีนอ้ยเมือง สมาชิก 
82 นางสาวกมลชนก        สุวรรณสภา สมาชิก 
83 นางวรรณภา             เทศโรงทอง สมาชิก 
84 นางสาวศริญญา         เสนาสังข์ สมาชิก 
85 นางสาวอรทัย             พรรอด สมาชิก 
86 นายไตรวุฒิ               ดวงวงษา สมาชิก 
87 นางสาวลักษณ์            แซ่นก สมาชิก 
88 นางสาวปวีณา           พรมกุล สมาชิก 
89 นางสาวจิราพร          พูลกลัน่ สมาชิก 
90 นางสาวปวีณา          บุญเจือจันทร์ สมาชิก 
91 นางวัชรินทร์             มาสุขฆะ สมาชิก 
92 นางปรานี                 ศิริแสน สมาชิก 
93 นางสาวจุฬาวรรณ       งามสมกลิ่น สมาชิก 
94 นางสาวนุชนารถ         จันทร์เป้า สมาชิก 
95 นางสาวจินตนา           ไวกย ี สมาชิก 
96 นางสาวอรพรรณ          เห่งนาเลน สมาชิก 
97 นางสาวกันวีย์              ถาวรีย์พัฒน์ สมาชิก 

 

 

 



รายช่ือสมาชิก  "ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางกรวย" 

ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ 
98 นางอามีเน๊าะ              วงศ์เสงี่ยม สมาชิก 
99 นางสาวกมลรัตน์          คามบุตร สมาชิก 

100 นายยอดฝัน                ปรางยอด สมาชิก 
101 นางสาวสุชญา              วรรณสุทธิ์ สมาชิก 
102 นางสาวสุวนันท์            ครองยุติ สมาชิก 
103 นางสาวพรนัชชา           กิจชิตี สมาชิก 
104 นางสาวนวรัตน์            เกิดจรัส สมาชิก 
105 นางสาวแก้ว                แสงแดง สมาชิก 
106 นายชานนท์                รุ่งรตันจินดาหาญ สมาชิก 
107 นางสาววรรณิภา          เบ้าน้อย สมาชิก 
108 นางสาวกัญฐนัศร์ภัส      ใจเที่ยงธรรม สมาชิก 
109 นางสาวอำไพ              สุขสอาด สมาชิก 
110 นายปริญญา               แทน่มณี สมาชิก 
111 นางสาวโชติกา            จิตรีเหิม สมาชิก 
112 นางสาวมานิตา           เจืออรุณ สมาชิก 
113 นายกิตติพงษ์            อาจหาญ สมาชิก 
114 นางวรรณวิมล           เผือกคเชนทร์ สมาชิก 
115 นางสาวจุฑารัตน์        เหมือนกัน สมาชิก 
116 นางจงกล                 ทศพรพงศ์ สมาชิก 
117 นางอโนชา              สหพัฒนา สมาชิก 
118 นางธนภรณ์            วุฒิสกุลเกียรติ สมาชิก 
119 นางญาณิณ            ซาเฮาะ สมาชิก 
120 นางสาวอารยา        ออกผล สมาชิก 
121 นายภูเบศวร์           ซาเฮาะ สมาชิก 
122 นายณชพล            ศรีระกิจ สมาชิก 
123 นางสาวสุปราณี      อุดมโชค สมาชิก 
124 นางกลางใจ            เทศนิรันประเสริฐ สมาชิก 
125 นางสาวธิดารัตน์     เพ่ิมภัทรพงศ์ สมาชิก 
126 นางสาวมีนา          กูดบ้านทอง สมาชิก 
127 นางสาวปรีญาพร    ศรีจันทร์ สมาชิก 
128 นางสาวรัษฎากร     ผลพัฒน์ สมาชิก 
129 นางสาวมณีรัตน์      สิริรุ่งอมร สมาชิก 

 

รายช่ือสมาชิก  "ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางกรวย" 



ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ 
130 นางนงเยาว์           เรืองขจิต สมาชิก 
132 นางสาววนิดา        หลาบสุภา สมาชิก 
133 นางลลิตา             แก้วใจรกัษ์ สมาชิก 
134 นางสาวพรพิมล      น่วมโต สมาชิก 
135 นายสิทธิชัย          รักสวย สมาชิก 
136 นางสาวจินตนา      กริชน้อย สมาชิก 
137 นางสาวนิตยา        ทองอ่อน สมาชิก 
138 นางสาวสุธิดา        ศรีรัตน์ สมาชิก 
139 นางสาวอรสา        ต่อเนื่อง สมาชิก 
140 นางรัตนันท์          ทองมูล สมาชิก 
142 นางสาวนริศรา      ป้อมสุวรรณ์ สมาชิก 
142 นางสาวณัฐกานต์   พะลัง สมาชิก 
143 นางสาวกมลทิพย์  โสภณาภรณ์ สมาชิก 
144 นางสาวจินตนา     ชัยสิทธิ ์ สมาชิก 
145 นางสาวอชิรญา      เงินอ้น สมาชิก 
146 นางสาวกัญญณัฐ    ม่วงวิโรจน์ สมาชิก 
147 นางสาวธารารัตน์   กงภูเวทย์ สมาชิก 
148 นางสาวธันยา        จิตรสูงเนนิ สมาชิก 
149 นางสาววรวรรณ     สำโรง สมาชิก 
150 นางสาวเบ็ญจวรรณ  ทัดเปรม สมาชิก 
151 นางสาววรรณวิสาข์  หุ่นสระน้อย สมาชิก 
152 นางสาวจริญญา       อุบาลี สมาชิก 
153 นางสาววิจิตรา        ธรรมวชิติ สมาชิก 
154 นางสาวพรนภา       ศุภไพบูลย์ สมาชิก 
155 นางสาวไพบูรณ์       แจ้งจิตร สมาชิก 
156 นางสาวเบญจพร       พันธ์ไพศาล สมาชิก 
157 นางแสงดาว            แจ้งเย็นจิตร์ สมาชิก 
158 นางสาวอัญชิสา       กิจนัย สมาชิก 
159 นางสาวศิราณี         ศรีแสงนวล สมาชิก 
160 นางสาวศุราภรณ์     พิมพร สมาชิก 
161 นางสาวกิตติญาต์     เสือทอง สมาชิก 
162 นายพีรพัฒน์           ลครพงษ์ สมาชิก 
163 นางสาวธิดาพร        สะเอียบคง สมาชิก 

 

 

 



รายช่ือสมาชิก  "ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางกรวย" 

ลำดับ รายชื่อ หมายเหตุ 
164 นางสาวธนาธิป         มาพุฒ สมาชิก 
165 นางสาวสมทรง         ขุนพรหม สมาชิก 
166 นางพัชรี                 ส้มแก้ว สมาชิก 
167 นางสาวกรรณาภรณ์   วรรธนะพงษ์ สมาชิก 
168 นางวสินีนาฎ             พันธน์วม สมาชิก 
169 นางปรานี                 ศิริแสน สมาชิก 
170 นางสาว พิศมีย          อ่องสมบูรณ์ สมาชิก 
171 นายเกษมกิตต์           ธรรมทัศน์ สมาชิก 
172 นางสาว มนัญชยาพร  ติโนชัง เลขา 
173 นาสาว นรินทรา        เทียบพิมพ์ ผู้ช่วยเลขา 

 

 

 
 



 

 

ใบสมัครเข้าสมาชิก"ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลบางกรวย" 

วันที่........................................................ 

1. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................................... .................................................. 
ตำแหน่ง....................................................................หน่วยงาน.................................. ................................... 
วัน เดือน ปี เกิด.........................................................................อายุ.......................ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................... .............................................................. 
เบอร์โทรศัพท์..................................................................E-MAIL……………………………………........................ 

2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มสับปะรด STRONG 
3. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของกลุ่มทุกประการ 

 
 

                                                              ลงชื่อ...................................................ผู้สมัคร 
                                                                       (.......................................................) 

 

                                                                                             อนุมัติ 

                                                                                           

 

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

                                                                         ประธานชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  

 
หมายเหตุ 
1.เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวใน 
   โรงพยาบาลบางกรวย 
2.สามารถเสียสละทำงานเพ่ือส่วนร่วม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 


