
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลดงเจริญ 
ตามประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖4 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลดงเจริญ (กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน)บริหารทั่วไป งานพัสดุ 
วัน/เดือน/ปี :  7 ธันวาคม 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 7  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564                            วันที่  7  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 
                                                                              

                                                               
                                                       

                                                  ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                       นายปฐมพงศ์ จันทร์ข า                                                      
                                                      (นายปฐมพงศ์ จันทร์ข า)                                    
                                    ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์                      
                                              วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564    
 
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปประชุมท ำแผนยุทธศำสตร์ รพ.ดงเจริญ
ประจ ำปีงบประมำณ 2565
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วสิยัทศันโ์รงพยาบาล ( Vision )

4

“โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการ
แบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน เน้นบริการด้านปฐม

ภูมิ โดยภาคีมีส่วนร่วมแบบสุขภาพดีวิถีใหม่  
ประชาชนพึงพอใจ เจ้าหน้าที่มีความสุข”
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พนัธกจิโรงพยาบาล (Mission)

5

1. ให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม (กาย จิต อารมณ์และสังคม) อย่างครอบคลุมทั้ง 4 มิติ (สร้างเสริม 
ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู) ตามแนวทางเวชศาสตร์ครอบครัวและมีมาตรฐานวิชาชีพแก่ประชาชนทุกคนอย่าง
เท่าเทียม 

2. มีระบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มีช่องทางรับฟังข้อร้องเรียนและมีแนวทางการจัดการข้อ
ร้องเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภบิาล
5. สนับสนุนสวัสดิการและสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมในการท างานให้น่าอยู่และปลอดภัย
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เป้าประสงคโ์รงพยาบาล(Goal)

6

1. ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. ผู้รับบริการได้รับการรักษา ส่งต่อ อย่างถูกต้องปลอดภัยแบบวิถีใหม่ตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเท่าเทียมกัน

3. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการ

4. บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการที่ดี  เกิดประสิทธิผลในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์

6. โรงพยาบาลมีความมั่นคงด้านการเงิน

7. โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาล (HA) ขั้นที่ 2
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ทบทวนยุทธศาสตรโ์รงพยาบาลดงเจรญิ

7

1. ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. ระบบบริการรักษาผู้ป่วยและความพึงพอใจในบริการ

3. การพัฒนาบุคลากร

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและแผนงาน

5. ความม่ันคงทางการเงิน
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1. ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

1.1 หญิงตัง้ครรภ์และเดก็ 0-5 ปี  

• โครงกำรบรูณำกำรแบบองค์รวม

• คลนิิกวยัรุ่น 

1.2 วยัเรียน/วยัรุ่น

1.3 ผู้สงูอำยุ

1.4 กลุม่วยัอื่นๆ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการ

แบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน เน้นบริการด้านปฐม
ภูมิ โดยภาคีมีส่วนร่วมแบบสุขภาพดีวิถีใหม่  
ประชาชนพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ีมีความสุข”
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• Sepsis,Pneumonia,TB

2.1 งำนโรคติดตอ่

• CA,HT,DM,Stroke,Stemi,ACC,ตำ,ไต,ฟัน
• STROKE เน้นเร่ืองกำรส่งเสริมป้องกันเชงิรุกเพื่อให้คนไข้เข้ำระบบกำรรักษำได้อย่ำง

รวดเร็ว เพื่มประสิทธิภำพในกำรรักษำ
• กำรเข้ำถงึบริกำรทันตสุขภำพของ HCW แบบ New normal

2.2 งำนโรคไม่ตดิต่อ

2.3 ข้อร้องเรียนด้ำนบริกำร
2.4 ประเมินควำมพงึพอใจในบริกำร
2.5 ลดระยะเวลำกำรรอคอย

2. ระบบบริการรักษาผู้ป่วยและความพึงพอใจในบริการ

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการ
แบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน เน้นบริการด้านปฐม

ภูมิ โดยภาคีมีส่วนร่วมแบบสุขภาพดีวิถใีหม่  
ประชาชนพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ีมีความสุข”
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3.1 กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล

3.2 กำรอบรม สมัมนำ พฒันำศกัยภำพ

• ตัง้ทีม HR ,Happinometer

3.3 สันทนำกำรและสวัสดกิำร

3. การพัฒนาบุคลากร

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการ

แบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน เน้นบริการด้านปฐมภูมิ 
โดยภาคีมีส่วนร่วมแบบสุขภาพดีวิถีใหม่  ประชาชนพึง

พอใจ เจ้าหน้าที่มีความสุข”
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4.1 ระบบ NCDs,ER,IC คณุภำพ

4.2 ระบบควำมเสี่ยงโรงพยำบำล(RM)

4.3 โรงพยำบำลคณุธรรม

• Green&Clean ระดบั ดีมำก+

4.4 ระบบ ENV

4.4 ระบบเภสัชกรรมและกำรใช้ยำ(RDU)

4.5 แผนงำน ยทุธศำสตร์และข้อมลูสำรสนเทศ

4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการและแผนงาน

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการ
แบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน เน้นบริการด้านปฐม

ภูมิ โดยภาคีมีส่วนร่วมแบบสุขภาพดีวิถีใหม่  
ประชาชนพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ีมีความสุข”
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5.1 กำรจดัท ำบญัชีรำยรับ-รำยจ่ำย

5.2 กำรบริหำรกำรเงินกำรคลงั

5.3 กำรบริหำรงำนพสัดุ

5. ความมั่นคงทางการเงิน

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลท่ีให้บริการ
แบบองค์รวมอย่างมีมาตรฐาน เน้นบริการด้านปฐม

ภูมิ โดยภาคีมีส่วนร่วมแบบสุขภาพดีวิถีใหม่  
ประชาชนพึงพอใจ เจ้าหน้าท่ีมีความสุข”
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Thank you
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