
กลุม่งานการพยาบาล

นางวารี  มสุิกะวนั
พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ
หวัหนา้กลุม่งานการพยาบาล

นางสาวศภุนิจ โยธาแข็ง นางสาวสธิุรา ชาญแหลม

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางสาวจิราภรณ์ อดุทะ
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางสาวเบญ็จพร โสแกว้ นางสาวดลยา  จนัทรค์ณา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตักิาร

นางณฐัถวดี  หนวูงษ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบตักิาร

นางสาวพลอยไพลิน  เพิ่มเจรญิ นางสาวปัทมาวรรณ ขนุอินทร์นางสาวจิรวรรณ สอนสรุนิทร์

นางสาวนภรรษ แสนวิทยากร นางสาวภสัฒยาพร  ชาตบิตุร นางสาวนนัทฤทธ์ิ  สายอุน่ใจ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบตักิาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบตักิาร พยาบาลวิชาชีพปฏิบตักิาร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบตักิาร พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ

พนักงานเปล

พนักงานประจ าตกึ

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นางสาววิชชดุา  สง่พุม่

นางสาวกาญจนา โพธ์ิกลาง

นางสาวกนกพร รอดแสวง

นางสาวธารนีิ อินทรป์อ

นายสรุตัน ์แสงดว่น

นายพรชยั  พนัธเ์ขียว

นายสรุยิา  บตุรน า้ดี

นายวชัราวฒุิ  เพ็ชรพนัธ์
นางสาวสพุตัรา อคัรพิพฒันโ์ชติ

นางกชพร  ประเสรฐิ

นายกฤษณชุา ทวนทอง
เจา้พนกังานฉกุเฉินการแพทย์

นางสาวปัทมา  สายสจุรติ
นายแพทยช์  านาญการ
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล



กลุม่งานบรหิารทั่วไป

นายรุง่รตัน ์ วิเชียรรตัน์
เจา้พนกังานพสัดปุฏิบตังิาน

นางสาวภทัราภรณ์ ผอ่งศรี
นกัวิชาการพสัดุ

นางสาวณฐัวดี แกว้ดี
นกัวิชาการเงินและบญัชี

นายกษิดเ์ดช   อนุนิมิตร
เจา้พนกังานธุรการ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอนรุกัษ ์หนโูชติ

นายปัญญา  วงษโ์ท 

นายศรณัย ์ จนัทรผ์ล

นายอาทิตย ์ ป่ินทอง

นักจัดการงาน
ทั่วไป

นายจีรพงษ์ เปรื่องการกิจ

พนักงานขับรถยนต์

เจา้พนกังาน
การเงินปฏิบตัิงาน

นางสาวณฐันิชา  ช่ืนเย็น
นกัวิชาการเงินและบญัชี

นางสาวปัทมา  สายสจุรติ
นายแพทยช์  านาญการ
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล



กลุม่ทนัตกรรม

นางสาวนวพร อรรถาวีย์
ทนัตแพทยป์ฏิบตักิาร

นางวิภาพร  ทรพัยส์ม
เจา้พนกังานทนัตสาธารณสขุช านาญงาน

นางสาวสพุตัรา หางนาค
ทนัตแพทยช์  านาญการ

นางสาวสวุรรณา พนัธก์ลิ่น
พนกังานชว่ยเหลือคนไข้

นาสาวรตันาพร  บญุชู
นกัวิชาการสาธารณสขุ(ทนัต)

นางสาวปัทมา  สายสจุรติ
นายแพทยช์  านาญการ
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล



กลุม่งานเภสชักรรมและคุม้ครองผูบ้รโิภค

นางสาวอธิศนนัท์ ผลประเสรฐิ
เภสชักรช านาญการ

นางสาวศลิษา เต่าแหลม
เภสชักรปฏิบตัิการ

นายอรรถสิทธ์ิ  ซ่ือสกลุ
เจา้พนกังานเภสชัช านาญงาน

นางสาวทศันีย ์ ลกัษณะ
เจา้พนกังานเภสชักรรมปฏิบตัิงาน

นายศรณัย ู ยนทะสาด
พนกังานประจ าหอ้งยา

นางสาวปัทมา  สายสจุรติ
นายแพทยช์  านาญการ
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล



กลุม่งานประกนัสขุภาพ ยทุธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์

นางสาวทิพมาศ  พนูหมี
เจา้พนกังานเวชสถิติปฏิบตัิงาน

นางสาวสลุาวลัย ์ นิรี
เจา้พนกังานเครื่องคอมพิวเตอร์

นายปฐมพงศ ์ จนัทรข์  า
นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวปัทมา  สายสจุรติ
นายแพทยช์  านาญการ
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล



กลุม่งานบรกิารดา้นปฐมภมิูและองคร์วม

นางฉตัรวรยี์ มาช่ืน
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางสาวมลัลิกา  ผดงุหมาย
นกัวิชาการสาธารณสขุปฏิบตัิการ

นางสาวอมัพวนั  รสีี
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ

นางสาวสพุตัรา แยม้พรต
นกัวิชาการสาธารณสขุปฏิบตัิการ

นางสาวปัทมา  สายสจุรติ
นายแพทยช์  านาญการ
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล



กลุม่งานเทคนิคการแพทย์

นายธนะศกัดิ ์ ลิม้พิพฒันช์ยั
นกัเทคนิคการแพทยป์ฏิบตัิการ

นางน า้ทิพย ์จนัวรรณ
พนกังานประจ าหอ้ง

นางสาวปัทมา  สายสจุรติ
นายแพทยช์ านาญการ
ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล



กลุม่งานการแพทย์

นางสาวปัทมา  สายสจุรติ
นายแพทยช์ านาญการ

นางสาววิชชดุา  อน้มี
นายแพทย์



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดงเจริญ 
ตามประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลดงเจริญ (กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน)บริหารทั่วไป งานพัสดุ 
วัน/เดือน/ปี :  30 พฤศจิกายน 2563 
หัวข้อ : EB 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
1.ข้อมูลพ้ืนฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย 
  1.1 ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหาร 
  1.2 นโยบายของผู้บริหาร 
  1.3 โครงสร้างของหน่วยงาน 
  1.4 หน้าที่และอ านาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง 
  1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
  1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสาร 
  1.7 ข้อมูลการติดต่อ  
  1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น 
  1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
  1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
  1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
  1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 
  1.13 ข้อบังคับส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการส านักงาน 
  1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 
  1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct ) 
Link ภายนอก : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หมายเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
                ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล                                              ผู้อนุมัติรับรอง 
                 รุ่งรัตน์ วิเชียรรตัน์                                                   ปัทมา สายสจุริต 
               (นายรุ่งรัตน์ วิเชียรรัตน์)                                       (นางสาวปัทมา สายสุจริต)                                    
       ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ                               ต าแหน่งรก.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญ                                
        วันที่ 30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563                            วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
                                                                              

                                                               
                                                       

                                                  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                       นายปฐมพงศ์ จันทร์ข า                                                      
                                                      (นายปฐมพงศ์ จันทร์ข า)                                    
                                    ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์                      
                                              วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563    
 
                     

 


