ข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมสุขภาพจิต

นางกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นักกิจกรรมบาบัดชานาญการพิเศษ
ปี 2554
ปี 2543
น.ส.พึงพิศ ศรีสืบ

น.ส.อรมา ธนศุภรัตนา
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

ปี 2552

นางไพรออ มูลวิจิตร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ปี 2557

นางวาสนา เกษมสุข
นางศุภัคภิมล ปาแปง
น.ส.นงลักษณ์ พงศ์ทวีบุญ น.ส.เสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์ นางดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลย์
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ นักจิตวิทยาชานาญการ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ปี 2551
ปี 2550
ปี 2548
ปี 2546
ปี 2549

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
กรรมการ

นายชาตรี กาลังเก่ง
น.ส.จุฬาภรณ์ สมใจ
นางสุวารี พิมตะวงศ์
นางภิญโญ อิสรพงศ์
นายช่างเทคนิคชานาญงาน พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ปี 2554
ปี 2554
ปี 2554
ปี 2553

น.ส.ธันวา สารพันธ์
โภชนากรชานาญงาน
ปี 2557

นางอัมพิกา มณีวงศ์
นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ นักรังสีการแพทย์ชานาญการ
ปี 2558
ปี 2558

นางศิริพร หอมคาวะ

นางขวัญใจ สันติกุล
นางรชยา ปิงคลาศัย
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ
ปี 2555
ปี 2555

นายสมนึก อนันตวรวงศ์

นางนพวรรณ บัวทอง

พยาบาลวิชาชีพชานาญการ นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2559

ข้าราชการพลเรือนสามัญดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมสุขภาพจิต
การเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ฒนาการเด็กราชนครินทร์

นางงามพันธุ์ ชิตมินทร์
นักกายภาพบาบัดชานาญการ
ปี 2560

นายรณสิงห์ รือเรือง
นักจิตวิทยาคลินิกชานาญการพิเศษ
ปี 2562

นางสายทิพย์ เป็นคุณ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน
ปี 2562

นางกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
ปี 2563

นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์
ทันตแพทย์ชานาญการพิเศษ
ปี 2563

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีแบบอย่างในวิชาชีพจากกรมสุขภาพจิต

น.ส.ธันวา สารพันธ์
โภชนากรชานาญงาน

ปี 255๖

นางขวัญใจ สันติกุล
นักวิชาการศึกษาพิเศษชานาญการ

ปี 255๙

นายชาตรี กาลังเก่ง

น.ส.ศุภลักษณ์ ชัยยา

นางงามพันธุ์ ชิตมินทร์

ปี 2559

ปี 2560

ปี 256๑

น.ส.น้าค้าง เจริญคุณ

นายภัทราวุธ กิ่วแก้ว

ปี 2561

ปี 256๒

นายช่างเทคนิคชานาญงาน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั กิ าร นักกายภาพบาบัดชานาญการ เจ้าพนักงานเวชระเบียนชานาญงาน นักกิจกรรมบาบัดชานาญการ

ลูกจ้างประจาดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมสุขภาพจิต
ฒนาการเด็กราชนครินทร์

นายประสิทธิ์ นนทะจักร์
ผู้ช่วยพยาบาล ส 4
ปี 2547

นายสมชาย แซ่ตั้ง
ช่างสี ช 4
ปี 2554

นายวัชรพล ศรีพวงใจ
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒
ปี 25๔๘

นางวันทนา สมมิตร
นายธีรวุฒิ อ้นวงษา
พนักงานการเงินและบัญชี ส 4 พนักงานห้องสมุด ส 3
ปี 25๔๙
ปี 25๕๐

นายสุรัตน์ สุขเหลือง
พนักงานพัสดุ ส 4
ปี 25๕๕

น.ส.แสงอรุณ วงค์ปัญญา
พนักงานธุรการ ส 4
ปี 25๕๙

นางนัน ใหม่เทพ
ผู้ช่วยพยาบาล ส 4
ปี 25๕๑

นายวิฑูรย์ หลั่งเมือง
ช่างไฟฟ้า ช 4
ปี 25๖๑

นางอรัญญา อินทะราชา
ผู้ช่วยพยาบาล ส 4
ปี 2547

นายประจัญ ไชยห้วย
ช่างเชื่อม ช 4
ปี 2562

นางบุญเลี้ยง สุขเหลือง
พนักงานพัสดุ ส 4
ปี 25๕3

นายจรัล จันจะนะ
ช่างปูน ช 4
ปี 2563

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้องสาเหนียก ตระหนักอยู่ตลอดเวลา
ถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงานทุกอย่าง โดยเต็มกาลังสติปัญญาความสามารถ ด้วยความ
สุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทา สิ่งใดควรงดเว้น
เพื่อให้งานที่ทา ปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผลประโยชน์ที่แท้ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ
และประชาชน
พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงดีเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมสุขภาพจิต
ฒนาการเด็กราชนครินทร์

น.ส.รัตนา ดวงดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปี 255๕
พนักงานราชการ

น.ส.สุรีรักษ์ พิลา
นักวิชาการศึกษา
ปี 25๕๗
พนักงานราชการ

น.ส.พัชนี พัฒนากิจโกศล
เภสัชกร
ปี 25๕๘
พนักงานราชการ

น.ส.จุรี ชัยปินตา
นักวิชาการพัสดุ
ปี 25๕๙
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

น.ส.รสริน อิ่นค่า
นักวิชาการพัสดุ
ปี 2560
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

จริยธรรมข้าราชการ
ฒนาการเด็กราชนครินทร์

1. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด กระทาในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม
2. ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
3. ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
5. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
6. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรม
7. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูล
ข่าวสารที่ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
8. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด
9. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
10. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม

