
ผู้บริหารโรงพยาบาลดงเจริญ 
 
 

                           
 
 โรงพยาบาลดงเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 2 บ้านไทรย้อย ต าบลส านักขุนเณร อ าเภอดงเจริญ 
จังหวัดพิจิตร สร้างบนเนื้อที่ 25 ไร่ โดยชาวอ าเภอดงเจริญร่วมกันทอดผ้าป่าหาทุนทรัพย์ในการจัดซื้อที่ดิน
มอบให้ และ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างในปีงบประมาณ 2554 ด าเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ  
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2556 เริ่มเปิดด าเนินการวันแรก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 โดยในช่วงแรกเปิด
ให้บริการรักษาตั้งแต่ 08.30 – 20.00 น. และ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา ทางโรงพยาบาลดง
เจริญ ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง 

 มีเจ้าหน้าที่ให้บริการทั้งหมด 53 คน ซึ่งเป็นนายแพทย์ 3 คน ทันตแพทย์ 2 คน เภสัชกร 2 คน 
พยาบาล 13 คน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนอ่ืน ๆ อีก 33 คน ให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค 
ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป แผนกผู้ป่วยนอก แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คลินิกโรคเบาหวาน – ความดัน
และ บริการทันตกรรม จ านวนวผู้ป่วยนอกท่ีมารับบริการในปีงบประมาณ 2563 ถึงปัจจุบัน จ านวน 9,724 
คน จ านวน 39,824 ครั้ง ทางโรงพยาบาลดงเจริญด าเนินงานโดยมุ่งวิสัยทัศน์ของหน่วยงาน คือ โรงพยาบาล
ดงเจริญ จะเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน โดยภาคีมีส่วนร่วม ประชาชนพึง
พอใจ เจ้าหน้าที่มีความสุข 

 ปัจจุบัน นางสาวปัทมา สายสุจริต นายแพทย์ช านายการ รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลดงเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ 056 - 039790 

  รายช่ือผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงพยาบาลดงเจริญตั้งแต่ อดีต – ปัจจุบัน 

1. นายดิเรก ข าแป้น    ด ารงต าแหน่งเมื่อ 3 เมษายน พ.ศ.2556 – 5 มกราคม พ.ศ.2557 
2. นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา ด ารงต าแหน่งเมื่อ    6 มกราคม พ.ศ.2557 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
3. นายไพรัช กาวประเสริฐ  ด ารงต าแหน่งเมื่อ    9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 – 26 เมษายน พ.ศ.2559 
4. นายวิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา ด ารงต าแหน่งเมื่อ    26 เมษายน พ.ศ.2559 – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 
5. นางสาวปัทมา สายสุจริต ด ารงต าแหน่งเมื่อ    30 พฤษภาคม พ.ศ.2562 – ถึงปัจจุบัน 
 

                      
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดงเจริญ 
ตามประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลดงเจริญ (กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน)บริหารทั่วไป งานพัสดุ 
วัน/เดือน/ปี :  30 พฤศจิกายน 2564 
หัวข้อ : MOIT 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 
  2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 
  3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
  4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2564 
  5. ข้อก าหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2564 
  6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจ าส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน 
  7. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม 
  8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
  9. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และ การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
หน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานทุกแผน) 
 10. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และ ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน ตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน 
 11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
 12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 13. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 
 14. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558) 
 15. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 
 16. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 17. การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย  
   17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีที่ผ่านมา(ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) 
   17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปี 
   17.3 ผลการด าเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจ าปีตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในกรอบ
แนวทาง 



   17.4 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ สขร.1) 
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. 2564                            วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
                                                                              

                                                               
                                                       

                                                  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                       นายปฐมพงศ์ จันทร์ข า                                                      
                                                      (นายปฐมพงศ์ จันทร์ข า)                                    
                                    ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์                      
                                              วันที ่30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564    
 
                     

                                                     


