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คำสั่งสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
ที ่    87      / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตั้งการมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
 

ตามคำสั่งสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ที่ ๗๕/256๔  ลงวันที่ ๒๙  ตุลาคม พ.ศ. 256๔ 
เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งการมอบหมายหน้าที่บุคลากรปฏิบัติงานในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยให้         
ทุกฝ่ายกลุ่มงานเริ่มปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงสร้างข้างต้น ภายในวันที่ ๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๔  และตามคำสั่งคำสั่ง
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ที่ ๒๓/256๔  ลงวันที่ ๓๑  มีนาคม พ.ศ. 256๕ แต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่
บุคลากรปฏิบัติงานในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ (เฉพาะกลุ่มภารกิจอำนวยการ) นั้น   

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การปฏิบัติราชการ และมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จึงขอแต่งตั้ง
หัวหน้าผู้รับผิดชอบกลุ่มภารกิจสถาบันฯ และมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานในงาน /กลุ่มงาน ดังนี้  

1. กลุ่มภารกิจอำนวยการ 
1) นางสาวศุภลักษณ์  ชัยยา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ 
2) นายชาตรี  กำลังเก่ง    นายช่างเทคนิคชำนาญงาน    รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจอำนวยการ 
3) นางสาวธันวา  สารพันธ์   โภชนากรชำนาญงาน    กลุ่มภารกิจอำนวยการ 

รับผิดชอบกลุ่มภารกิจอำนวยการ ประกอบด้วย  
1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข 1207/1 อาคารอำนวยการ) 

1) นางสาวศุภลักษณ ์ ชัยยา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
2) นางสาวสุรีรักษ์  พิลา นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๓) นางวนัสนันท์    ชื่นวุฒิ นักจัดการงานทั่วไป   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๔) นางสาวอภิชญา  จันต๊ะรังษี     นักจัดการงานทัว่ไป   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
๕) นายจตุรงค์  เกียรติ์ธรรม นักจัดการงานทั่วไป   กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

รับผิดชอบการบริหารจัดการทั่วไป  ประกอบด้วย 
     ด้านปฏิบัติการ 

             (1) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ เพื่อทำสรุปสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ 
            (2) ช่วยวางแผนและตามงานในสำนักงาน เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ  
การบริหารแผนการปฏิบัติราชการ งานอาคารสถานที่ และทำสัญญาต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ที่กำหนด 
            (3) ตรวจสอบ กลั่นกรอง เรื่องประเด็นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติเพ่ือไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด
ในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
           (4)  ดูแลจัดประชุม งานรับรอง และพิธีต่างๆ เพ่ือให้การบริหารการประชุมหรือในงานพิธีต่างๆ 
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน 
           (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพ่ือให้การดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมายของหน่วยงาน 
            (6) ติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือการรายงานและ
เน้นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 

  -ร่าง- 
สำเนาคู่ฉบับ 
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ด้านการวางแผน 
วางแผนหรือมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงาน แผนงาน/โครงการ ของกลุ่มงาน และกลุ่มภารกิจ 

เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
ด้านการประสานงาน 
(1) พัฒนาความสัมพันธ์ด้ายการนำเสนอแนวคิดภายในทีมงานเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกัน 
(2) ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในกลุ่มงานและการบริหารราชการทั่วไป 

ให้แก่สมาชิกในทีมงานเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในหน่วยงาน 
ด้านบริการ 
ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับงานความรับผิดชอบแก่หน่วยงานอ่ืน

หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ 
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ลำดับที่ ๒ )  ให้ปฏิบัติงานซักฟอกและตัดเย็บอีกหน้าที่หนึ่ง 
ลำดับที่ 3 )  ให้ปฏิบัติงานสารบรรณอีกหน้าที่หนึ่ง 
ลำดับที่ ๔)  ให้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานอีกหน้าที่หนึ่ง 
ลำดับที่ ๕ )  ให้ปฏิบัติงานยานพาหนะและงานสารบรรณอีกหน้าที่หนึ่ง 

รับผิดชอบการบริหารจัดการทั่วไป  ประกอบด้วย 
1.1.1 สำนักงานผู้อำนวยการ 

1) นางสาวกาญจนา สมศรี นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานผู้อำนวยการ 
บทบาทหน้าที่ : บริหารจัดการงานธุรการและสารบรรณของสำนักงาน งานบริการโทรสาร โทรศัพท์  

ของสำนักงาน  บริหารจัดการตารางนัดหมาย การลาประเภทต่างๆ  การไปราชการของผู้อำนวยการ จัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประชุมคณะกรรมการบริหาร จัดทำรายงานการประชุม
คณะกรรมการ (ตามที่ ได้รับมอบหมาย) จัดทำเอกสารการเงินของผู้อำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนๆ  ตามที่
ผู้บังคบับัญชามอบหมาย 
  1.1.2 งานสารบรรณ (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๒๐๗  อาคารอำนวยการ) ประกอบด้วย 

1) นางสาวศุภลักษณ์  ชัยยา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้างานสารบรรณ 
2) นางนงนุช  บุญทวี   พนักงานธุรการ ส 4 งานสารบรรณ 

 *๓) นางวนัสนันท์    ชื่นวุฒิ นักจัดการงานทั่วไป   งานสารบรรณ 
 *๔) นายจตุรงค์  เกียรติ์ธรรม นักจัดการงานทั่วไป   งานสารบรรณ 

บทบาทหน้าที่ : จัดวางระบบสารบรรณ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ 
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
จัดการระบบงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ และงานตามที่ได้รับมอบหมายได้แก่  งานเลขานุการ 
งานพิมพ์ คำสั่ง ร่าง โต้ตอบหนังสือและเอกสารทางราชการ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

         ลำดับที ่๓ และ ๔)  ให้ปฏิบัติงานจัดส่งหนังสือราชการ คัดแยกเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ จัดการระบบงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของงานต่างๆ  และงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑.๑.๓ งานซักฟอกและงานตัดเย็บ (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๔๑๐๑ โรงซักฟอก และรับผิดชอบ
ห้อง ๔๑๐๒/๒  โรงซักฟอก ) ประกอบด้วย 

 1) นางสาวธันวา   สารพันธ์ โภชนากรชำนาญงาน         หัวหน้างานซักฟอก
และงานตัดเย็บ 

*2)  นางสาวสุรีรักษ์  พิลา นักวิชาการศึกษา  งานซักฟอกและ        
งานตัดเย็บ 
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บทบาทหน้าที่  : บริหารจัดการเครื่องนุ่งห่มของผู้ป่วยทุกประเภทให้มีความสะอาด เพียงพอ            

โดยจัดวางระบบของการส่งผ้า การซักผ้า การอบผ้า การเก็บรักษาผ้า และการบริการผ้า ตามหอผู้ป่วยและ             
งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                  *ลำดับที ่๒)  ปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมงานพัฒนาคุณภาพงานซักฟอกและงานตัดเย็บ 

๑.๑.๔ งานโภชนาการ (ปฏิบตัิงานห้องหมายเลข ๖๑๐๑ – ๖๑๐๔ โรงครัว)  ประกอบด้วย 
1) นางสาวธันวา   สารพันธ์ โภชนากรชำนาญงาน        หัวหน้างานโภชนาการ 

                 บทบาทหน้าที่ :   
     - ผลิตและบริการอาหารที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลอาหารโภชนาการ 

และโภชนบำบัด 
                         - ให้การดูแลผู้ป่วยตามกระบวนการโภชนบำบัด ๔ ขั้นตอน ได้แก่ การประเมินภาวะ

โภชนาการ การวางแผนและบริการด้านโภชนบำบัด การให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ด้านอาหารโภชนาการและ โภชน
บำบัดแก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้เกี่ยวข้อง การติดตามและประเมินผลการรักษา และประสิทธิภาพของแผนการให ้ โภชนบำบัด 
เฝ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะ
โภชนาการในผู้ป่วยหรือ ประชาชนที่มีความเสี่ยง    

     - จัดทำพัฒนาสื่อ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางานด้านโภชนาการและโภชนบำบัด 
และการเผยแพร่ความรู้ 

- งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
1.๑.5 งานยานพาหนะ  (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๕๑๐๑ – ๕๑๐๓  โรงจอดรถ) ประกอบด้วย  

1)   นางสาวศุภลักษณ์  ชัยยา นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ หัวหน้างานยานพาหนะ 
*๒) นายจตุรงค์  เกียรติ์ธรรม นักจัดการงานทั่วไป   งานยานพาหนะ 
๓) นายณรงคว์ิทย์ ปริวัตรสกุลชัย     พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ 
๔) นายกรณ์ภวัตษ ์วงค์งาม พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ 
๕) นายประมวล  สุยี พนักงานขับรถยนต์ งานยานพาหนะ 
๖) นายปิติพนธ์  นวลละออง พนักงานบริการ งานยานพาหนะ 

           บทบาทหน้าที่ : การบริการรับ-ส่งผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่เพ่ือให้ได้รับความปลอดภัยทันเวลา และมี
ความพึงพอใจขอบเขตบริการ (Scope of service) การให้บริการรับ-ส่ง-ขนย้าย ทางรถยนต์ การวางแผนบำรุงรักษา 
และซ่อมแซมยานพาหนะ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                  *ลำดับที ่๒)  ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
         1.๑.๖ งานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๒๐๔/๔ และ๑๒๐๔/๗ อาคารอำนวยการ)  
ประกอบด้วย 

๑)  นางสาวสุรีรักษ์  พิลา           นักวิชาการศึกษา             หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
2)  นางสาวณัฐธิดา   ศิริตัน        นักประชาสัมพันธ์                      งานประชาสัมพันธ์ 

บทบาทหน้าที ่: 
                         - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และพัฒนาการ 
จากองค์กรสู่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
               -  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ลงใน Website 
สาธารณะ อาทิ Facebook twitter 
                        - จัดทำ/ออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ อาทิ วารสาร 
สารสัมพันธ์ จดหมายข่าว จัดทำ/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท Website ต่าง ๆ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือเผยแพร่
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ข่าวสาร ข้อมูล ภาพกิจกรรม ผ่านทาง Website ราชการ และ Website สาธารณะ อาทิ Facebook twitter                  
เป็นต้น 

                         - รวบรวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ส่งให้กรมสุขภาพจิต   

  ๑.๒ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๒๐๗  อาคารอำนวยการ)  ประกอบด้วย 
1) นางสาวแสงอรุณ  วงค์ปัญญา    พนักงานธุรการ ส ๔ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
2) นางนิชาภา   ดาวลอย    นักจัดการงานทั่วไป     รองหัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
3) นางสาวจรรยวรรณ   จิตนาน     นักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
4) นางสาวพรทิพย์   ปัญญาทะ       นักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 

         บทบาทหน้าที่ : บริหารทรัพยากรบุคคลให้องค์กรได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ การสรรหา คัดเลือก  และ
บรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์กร  และพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะ ที่จำเป็นสำหรับ
การปฏิบัติงาน  ธำรงรักษาให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์การได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ เป็นคนเก่ง คนดี              
มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและมีความสุขในการทำงาน มีขอบเขตการให้บริการ  ดังนี้ 

- กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์  วางแผนเกี่ยวกับกำลังคน  
                  - สรรหา คัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง ออกจากราชการ      
                - การฝึกอบรมและการพัฒนา          

- ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร   
                   - จัดการบริหารค่าตอบแทน สวัสดิการและผลประโยชน์   
                 - ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย   
                  - ดูแลด้านสุขภาพบุคลากร  
                  - การเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 

- งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
           ๑.๓ กลุ่มงานการเงินและบัญชี  (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข  ๑๒๐๖ อาคารอำนวยการ ปฏิบัติงานห้อง
หมายเลข  ๑๒๐๗/๒   อาคารอำนวยการ , ห้องรับชำระเงิน  ๑๑๑๐/๑  อาคารอำนวยการ)  ประกอบด้วย 

๑) นางสาวทัณทิมา  ขัติยา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
                     ชำนาญงาน 

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและ
บัญชี 

๒) นางสาวรัตนา   ดวงดี          นักวิชาการเงินและบัญชี    รองหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
และบัญชี 

๓) นางสาวมัตติกา  เรือนมูล    นักวิชาการเงินและบัญชี    กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
๔) นางสาวจารุวรรณ  ยาวุฒิ    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    กลุ่มงานการเงินและบัญชี 

  ๕) นางสาวภัทรานิษฐ์   กันมุข นักวิชาการเงินและบัญชี    กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
  ๖) นางสาวมิญช์ณิชา  ขันธะจิต เจ้าพนกังานการเงินและบัญชี    กลุ่มงานการเงินและบัญชี 

บทบาทหน้าที่ : รับผิดชอบงานการเงิน การคลัง ของสถาบันฯเกี่ยวกับ 
- งานตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารทางการเงิน ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เช่น  

หลักฐานใบขออนุมัติ  ก่อหนี้ผูกพัน  ใบสั่งซื้อ  ใบตรวจรับ และใบเสร็จรับเงิน 
- งานรับเงิน มีหน้าที่ในการรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน รับเงินค่ารักษา 

พยาบาล   
- รับเงินค่าปรับ รับเงินค่าประกันซองหรือสัญญาที่ เป็นเงินสด รับเงิน โอนงบประมาณ                    

ในโครงการต่าง ๆ 
- งานจ่ายเงิน มีหน้าที่ในการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง จ่ายเงินค่าตอบแทน จ่ายเงินค่าสวัสดิการค่า

รักษาพยาบาล หรือสวัสดิการค่าเล่าเรียน จ่ายเงินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า 
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- งานจัดทำบัญชีระบบ GFMIS คือ จัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทแบบเกณฑ์                 
คงค้าง รายงานงบการเงิน  
                         - งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                    ลำดับที่ ๑) ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี  เมื่อมาปฏิบัติราชการ 

  ๑.๔ กลุ่มงานพัสดุ (ห้องหมายเลข ๒๒๐๖ - ๒๒๐๗ อาคารบริบาลผู้ป่วยใน รับผิดชอบห้อง คลังวัสดุ                     
ห้องหมายเลข  ๑๑๐๙ อาคารอำนวยการ)  ประกอบด้วย 

๑) นางเอกรินทร์   ภู่มาลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ                   หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
๒) นางสาวอภิชญา  อภิบูลย์ นักวิชาการพัสดุ        รองหัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
๓) นางสาวจิณณ์ณิชา สุภา นักวิชาการพัสดุ        กลุม่งานพัสดุ 
๔) นางสาวโยธกา  กันทาดง นักวิชาการพัสดุ        กลุ่มงานพัสดุ 

          บทบาทหน้าที่ : รับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับพัสดุ ควบคุม กำกับ ดูแลงานธุรการของงานการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง งานบริหารคลัง พัสดุ งานควบคุมจำหน่าย  ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดจ้างซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ 
จ้างเหมาบริการ จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดร าคา วิธีกรณีพิเศษ วิธีพิเศษ               
วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จัดทำบัญชีวัสดุ  ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ให้หมายเลข
ครุภัณฑ์  คิดค่าเสื่อมราคา ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ตรวจสอบพัสดุประจำปี จำหน่ายพัสดุชำรุด จัดทำข้อมูลหลั ก
ผู้ขาย จัดทำใบ PO ตรวจสอบและจัดทำเรื่องการกันเงิน และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
กรณีมีหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อ จัดจ้างที่มีวงเงินสัญญา และกรณีไม่มีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS และจัดทำหนังสือ 
ขออนุมัติกระทรวงการคลัง และงานอื่น ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

         ๑.๕ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์   
1) นายชาตรี  กำลังเก่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้าง 

พ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์   
2) นายฉัตรชัย  แสงชูวงศ ์   เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

ชำนาญงาน 
รองหัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้าง 

พ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์   
         รับผิดชอบงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์  ประกอบด้วย 

     ๑.๕.๑ งานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๕๑๐๑ – ๕๑๐๓ 
โรงจอดรถ และรับผิดชอบระบบบำบัด , ระบบประปา) ประกอบด้วย 

  ๑)  นายประจัญ   ไชยห้วย      ช่างเชื่อม ช ๔               หัวหน้างานโครงสร้างพื้นฐานฯ 
  ๒)  นายวิฑูรย์   หลั่งเมือง       ช่างไฟฟ้า ช ๔                        งานโครงสร้างพื้นฐานฯ 

            ๓)  นายปรีชา   ละมุนยองใย     นายช่างเทคนิค                       งานโครงสร้างพื้นฐานฯ 
   บทบาทหน้าที่ :  

- รับผิดชอบ master plan อาคารสถานที่ บริหารจัดการความพอเพียง พร้อมใช้  
งานบำรุงรักษา อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม และภูมิทศัน์ งานจัดการของเสีย 

- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง ควบคุม กำกับ ดูแล งานซ่อมอุปกรณ์การแพทย์ งานช่าง ไฟฟ้า งานช่าง 
โยธาและสุขาภิบาล งานช่างทำความเย็น งานช่างเครื่องกล งานช่างเชื่อม 

- บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ชำรุด การจัดทำคู่มือการบำรุงรักษา 
เครื่องมือและอุปกรณ์  การจัดทำประวัติเครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีส่งซ่อม และการนำส่งเครื่องมืออุปกรณ์ที่ซ่อมแซมคืนแก่
หน่วยงานปฏิบัติงาน และควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับงานช่างบำรุงรักษา งานรักษาความปลอดภัย  

- บริหารจัดการ สิ่งปฏิกูล  และน้ำเสีย 
- การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการเตรียมสถานที่โต๊ะ เก้าอ้ี   
- งานอ่ืน ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                ๑.๕.๒ งานโสตทัศนูปกรณ์  (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๓๐๖  อาคารอำนวยการ) ประกอบด้วย 

1) นายฉัตรชัย  แสงชูวงศ ์   เจ้าพนักงานโสตทัศนศกึษา 
ชำนาญงาน       

    หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ ์

                   บทบาทหน้าที่ : ปฏิบัติงานในการดูแลและบำรุงรักษาเก่ียวกับ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์  เช่น ระบบ
ภาพ เสียง ในห้องประชุมและอาคารสถานที่ ให้พร้อมใช้งาน ทั้งภายใน  และภายนอกสถาบันหน่วยงานที่มาขอใช้หอ้ง
ประชุมที่สถาบันฯ  เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง  เครื่องฉาย ถ่ายภาพ  ถ่ายวิดีโอ กิจกรรมของทางสถาบันฯ 
ให้พร้อมใช้งานและงานอ่ืน ๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                    ๑.๕.๓ งานอาคารสถานที่  ประกอบด้วย  

                ๑) นายจรัล  จนัจะนะ         ช่างปูน ช ๔                   หวัหน้างานอาคารสถานที ่
                ๒) นายสมชาย   แซ่ตั้ง                 ช่างสี ช ๔                           งานอาคารสถานที ่

          *๓) นายณรงค์วิทย์ ปริวัตรสกุลชัย    พนักงานขับรถยนต์                        งานอาคารสถานที ่
                   บทบาทหน้าที่ : บริหารจัดการ มูลฝอยติดเชื้อ  มูลฝอยไม่ติดเชื้อ มูลฝอยอันตราย ระบบบำบัด        
น้ำเสีย การดูแลบริหารจัดการโรงพักขยะและแนวท่อระบบบำบัดน้ำทิ้ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและงานอ่ืนๆ              
ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                       *ลำดับที่ ๓)  ปฏิบัติหน้าที่ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.5.4 งานสื่อสาร  (ปฏิบัติงานห้องสื่อสาร หมายเลข  ๑๑๑๑/๒ อาคารอำนวยการ)  ประกอบด้วย  
1) นายชาตรี กำลังเก่ง นายช่างเทคนิคชำนาญงาน      หัวหน้างานสื่อสาร 
๒) นายฉัตรชัย  แสงชูวงศ ์   เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 

ชำนาญงาน 
   รองหัวหน้างานสื่อสาร 

   บทบาทหน้าที่ : การให้บริการด้านการสื่อสารทางโทรศัพท์  วิทยุสื่อสาร และประชาสัมพันธ์เสียง
ตามสาย  และรับข่าวสารทางวิทยุสื่อสาร และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  1.6 กลุ่มงานประกันสุขภาพ  (หอ้งหมายเลข  ๒๒๐๖ - ๒๒๐๗ อาคารบริบาลผู้ป่วยใน  ประกอบด้วย 
        ๑)  นางวันทนา   สมมิตร      พนักงานการเงินและบัญชี ส ๔         หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ  
        ๒)  นางสาวเบจวรรณ  คำนินทะ  นักวิชาการเงินและบัญชี                       กลุม่งานประกันสุขภาพ  

บทบาทหน้าที ่: 
- งานเรียกเก็บหนี้ มีหน้าที่ในการเร่งรัด และเรียกเก็บหนี้ที่เป็นลูกหนี้การค้าของโรงพยาบาล คือ เรียก

เก็บหนี้ตาม พรบ. รพ. /สิทธิข้าราชการ/สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เรียกเก็บหนี้จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- รวบรวมหลักฐาน ประสานงานและ ส่งเบิกค่ารักษาผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า        
(บัตรทอง) ข้าราชการตามโครงการผู้ป่วยนอกจ่ายตรง ข้าราชการผู้ป่วยในสังกัดกรมบัญชีกลาง ข้าราชการผู้ป่วย                   
ในสังกัดหน่วยราชการอ่ืนๆ ผู้ป่วยนอก เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลโครงการหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า 

- ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิทธิทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่  ให้คำแนะนำขั้นตอน 
การส่งตัวไปรักษาท่ีอ่ืน ประสานการส่งตรวจพิเศษ 
                     - ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเบิกได้จ่ายตรง ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยสิทธิ์ว่าง (บัตรทอง) รับแจ้งและย้ายสถานบริการ   

- งานอ่ืนๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
    นางชุตินาถ   ศักรินทร์กุล   นายแพทย์ชำนาญการ  หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 
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    รับผิดชอบภารกิจบริการจติเวชและสุขภาพจิต  ประกอบด้วย 

        ๒.๑ กลุ่มงานการแพทย์  (สำนักงานกลุ่มงานการแพทย์ ห้องหมายเลข ๒๒๐๘ และ ๒๒๐๘/๒ อาคารบริบาล 
ผู้ป่วยใน) ประกอบด้วย 

     ๑) นางรชยา   ปิงคลาศัย   นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ       หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ 
     ๒) นางดวงกมล  ตั้งวิรยิะไพบูลย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ                         กลุ่มงานการแพทย์ 
     ๓) นางสุวรรณทิพย์   พัชรานุรักษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ                  กลุ่มงานการแพทย์ 
     ๔) นางสาวโชษิตา  ภาวสทุธิไพสิฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ      กลุ่มงานการแพทย์ 
     ๕) นางชุตินาถ   ศักรินทรกุ์ล   นายแพทย์ชำนาญการ                กลุ่มงานการแพทย์ 
     ๖) นางสาวแพรว   ไตลังคะ  นายแพทย์ชำนาญการ       กลุ่มงานการแพทย์ 
     ๗) นางสาวกิติกุล   เทียมแก้ว  นายแพทย์ชำนาญการ         กลุ่มงานการแพทย์ 

*๘) นางสาวเอฬิณา คำออน                  นายแพทย์ชำนาญการ             กลุ่มงานการแพทย์ 
    ๙) นางสาวอธิษฐาน  ศรีมินพัินธ์             นายแพทย์ปฏิบัติการ         กลุ่มงานการแพทย์ 
  *๑๐) นางสาวอัสนีย์พร กุนแจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กลุ่มงานการแพทย์ 

บทบาทหน้าที ่: 
- ตรวจ วินิจฉัย  บำบัดรักษา  และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวชและประสาทวิทยา 
- ให้คำแนะนำ  ป้องกัน  และส่งเสริมสุขภาพจิต แก่ผู้ป่วยญาติและประชาชนทั่วไป 
- สอนและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  แพทย์ฝึกหัดและเจ้าหน้าที่อื่น ๆ  
- ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านจิตเวชและประสาทวิทยา 

          *ลำดับที่ ๘)  มาปฏิบัติราชการ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๕  
          *ลำดับที่ ๑๐)  ปฏิบัติหน้าที่  ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย (ผู้ช่วยเลขาองค์กรแพทย์) 

      ๒.๒ กลุ่มงานนิติจิตเวช (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๓๐๒ อาคารอำนวยการ) ประกอบด้วย 
      **๑) นางรชยา  ปิงคลาศัย       นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ   หัวหน้ากลุ่มงานนิติจิตเวช 
      **๒) นางสาวดวงพร   หน่อคำ     นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ  กลุ่มงานนิติจิตเวช 
      **๓) นางสาวพีรญา   เจริญคุณ           เจ้าพนกังานเวชสถิติชำนาญงาน     กลุ่มงานนิติจิตเวช 
      **๔) นางสาวเสาวรส   แก้วหิรัญ     นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ  กลุ่มงานนิติจิตเวช 
      **๕) นางกุลริศา จำปีกลาง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กลุ่มงานนิติจิตเวช 

         ** ปฏิบัติหน้าที่  เมื่อมีภารกิจหรือได้รับมอบหมายภารกิจที่ต้องดำเนินการ 
        บทบาทหน้าที ่: 

- ตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยคดีเฉพาะทางด้านนิติจิตเวชและ 
สุขภาพจิตภาวะวิกฤติทางสุขภาพจิต 

- ติดต่อประสานงานเรื่องคดีความของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต ให้ความเห็นและคำปรึกษา 
ตามหลักวิชานิติจิตเวชศาสตร์  รวมทั้งการให้คำปรึกษา 

- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านนิติจิตเวช 

   ๒.๓ กลุ่มงานทันตกรรม  (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๗๑๐๒ – ๗๑๐๔  อาคารฝึกอบรมและครอบครัว)  
ประกอบด้วย 

      ๑) นางสาวอัญญรัตน์   แพงจันทร์    ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ             หวัหน้ากลุ่มงานทนัตกรรม 
      ๒) นางอุษา   จึงพัฒนาวดี     ทันตแพทย์ชำนาญการ            รองหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
      ๓) นางพลอยไพลิน  คำตุ้ย     ทันตแพทยป์ฏิบัติการ               กลุ่มงานทันตกรรม 
      ๔) นางเกตกา   ศิริปัญญา         เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน      กลุม่งานทันตกรรม 
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      ๕) นางสาวพนิดา   พัวปรียวัฒนา  เจ้าพนักงานธุรการ         กลุ่มงานทันตกรรม 
        บทบาทหน้าที ่: 

  - ตรวจ วินิจฉัย และบำบัดรักษาผู้ป่วย โรคฟัน โรคในช่องปากหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ  
สุขภาพช่องปาก โดยให้การบำบัดรักษา  ทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะสาขา  

  - ให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยจิตเวชและประสาทวิทยา 
  - ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานทางทันตกรรมที่เก่ียวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชและประสาทวิทยา 

           ลำดับที่ ๓)  ลาศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ิย.65  เป็นต้นไป 

      ๒.๔ กลุ่มงานเภสัชกรรม  (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข  ๑๑๑๐  และรับผิดชอบห้องหมายเลข  ๑๑๐๓ – ๑๑๐๖  
อาคารอำนวยการ)  ประกอบด้วย 

      ๑) นางนุจรี   คำด้วง             เภสชักรชำนาญการ             หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
      ๒) นางสาวเจนวรา    พิสิฐศุภมิตร      เภสชักรชำนาญการ            รองหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
      ๓) นางสาวขวัญดาว   สดุธนาพันธุ์  เภสัชกรชำนาญการ                      กลุ่มงานเภสัชกรรม 
      ๔) นางสายทิพย์   เป็นคุณ             เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน    กลุ่มงานเภสัชกรรม  
      ๕) นางสาวสิริญา    นันเขียว          พนักงานประจำห้องยา                         กลุ่มงานเภสัชกรรม 

        บทบาทหน้าที ่: 
          - จัดยา ตรวจสอบความถูกต้อง จ่ายยาและแนะนำวิธีการใช้ยาแก่คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ 
          - เสนอแนะวิธีการใช้ยาแก่คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ 
          - จัดซื้อ เก็บรักษา เบิกจ่ายยา เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์  และ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพยา  

และเวชภัณฑ์ 
          - ผสม ปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทยาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นยารับประทานและยาใช้ภายนอก 
          - ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานทางด้านเภสัชกรรม 

    ๒.๕  กลุ่มงานจิตวิทยา  (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข  ๑๑๐๒  อาคารอำนวยการ) ประกอบด้วย 
        ๑) นายรณสิงห์     รือเรือง  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ          หวัหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา 
        ๒) นางสาวเสาวรส   แก้วหิรัญ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ    รองหัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา  
        ๓) นางกัณฑ์สณิี   ช่างสม  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ    รองหัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา 
ประกอบด้วย 

 2.5.1 งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข  ๑๑๐๒  อาคารอำนวยการ) 
ประกอบด้วย 

   ๑) นางสาวเสาวรส   แก้วหิรญั  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ  หัวหน้างานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 
   2) นางกัณฑ์สิณี   ช่างสม   นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ        งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 
   3) นางรัษฏาภรณ์ เอื้ออำนวย  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ        งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 

         4) นางสาวศุภิญญา   สุทธิเชื้อชาติ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ       งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก      
                      ๕)  นางสาวจตุตา   ผกาผล นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ       งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก       

         ๖) นางสาวรุ่งธิดา   ผดุงศกัดิ์วงศ ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ       งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก   
         ๗) นายภวินท์   สุทธิเชื้อชาต ิ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ       งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก   
        ๘) นางสาวอมรพรรณ   นันทศรี นักจิตวิทยาปฏิบัติการ                งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก          
            *๙) นางสาวมัลลิกา   ปัญญาผาบ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ               งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก              

               ๑๐) นางสาวศิรณฎา  พรมแก้ว นักจิตวิทยาคลินิก                       งานตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก 
*ลำดับที ่9   ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานจิตวิทยาอย่างน้อย ๑ วัน ต่อสัปดาห์  
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 บทบาทหน้าที ่: 
   - ตรวจ วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก  เพ่ือสนับสนุนการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ 
   - จัดหาเครื่องมือและแบบทดสอบทางจิตวิทยาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับโรค 

 2.5.2 งานบำบัดรักษาและฟื้นฟูทางจิตวิทยา (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๑๐๒ อาคารอำนวยการ) 
ประกอบด้วย 

         ๑) นายรณสิงห์      รือเรือง นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ  หัวหน้างานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟู 
                                                                                                                      ทางจิตวิทยา 

  2) นางสาวเสาวรส   แก้วหิรญั นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ       งานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูทางจิตวิทยา 
  3) นางกัณฑ์สิณี   ช่างสม   นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ     งานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูทางจิตวิทยา 
   4) นางรัษฏาภรณ์ เอื้ออำนวย  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ     งานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูทางจิตวิทยา 
   5) นางสาวเสาวลักษณ์   ลังการ์พินธ์ นักจิตวิทยาชำนาญการ            งานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูทางจิตวิทยา 

         ๖) นางสาวรุ่งธิดา   ผดุงศักดิ์วงศ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ         งานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูทางจิตวิทยา 
         ๗) นายภวินท์   สุทธิเชื้อชาต ิ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ        งานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูทางจิตวิทยา 
        ๘) นางสาวศุภิญญา   สุทธิเชื้อชาติ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ      งานบำบดัรักษาและฟ้ืนฟูทางจิตวิทยา 
         ๙) นางสาวอมรพรรณ   นันทศรี นักจิตวิทยาปฏิบัติการ                   งานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูทางจิตวิทยา 

               ๑๐) นางสาวจตุตา   ผกาผล นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ         งานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูทางจิตวิทยา 
   11) นางสาวมัลลิกา   ปัญญาผาบ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ                   งานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูทางจิตวิทยา 
  12) นางสาวศิรณฎา  พรมแก้ว นักจิตวิทยาคลินิก                  งานบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูทางจิตวิทยา    

        บทบาทหน้าที ่:                 
 - บริการด้านบำบัดรักษาทางจิตวิทยา เพ่ือรักษาฟ้ืนฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
  - ให้คำปรึกษาในคลินิกจิตสังคมบำบัด 
 - ให้คำปรึกษาออนไลน์ ทางโทรศัพท์ หรือ telemedicine 
 - ให้คำปรึกษาแก่สหวิชาชีพในเรื่องการจัดการปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์สำหรับเด็กและครอบครัว 

  2.5.3 งานพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และวิชาการ (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๑๐๒ อาคารอำนวยการ) 
ประกอบด้วย 
  1) นางสาวเสาวรส   แก้วหิรญั นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร วิชาชีพ 
                                                                                                                         และวิชาการ 
  2) นางสาวเสาวลักษณ์  ลังการ์พินธ์ นักจิตวิทยาชำนาญการ          งานพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และวิชาการ 

        3) นางสาวศุภิญญา   สุทธิเชื้อชาติ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ  งานพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ และวิชาการ       
         4) นางสาวอมรพรรณ   นันทศรี นักจิตวิทยาปฏิบัติการ           งานพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและวชิาการ                 
         5) นางสาวรุ่งธิดา   ผดุงศักดิ์วงศ ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ   งานพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและวิชาการ     
         ๖) นางสาวจตุตา   ผกาผล นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ   งานพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและวิชาการ    

บทบาทหน้าที ่:                 
  - สอน ฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการจิตวิทยาคลินิก 
  - พัฒนาบุคลากรและกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงาน 
ด้านจิตวิทยาและมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก 
  - พัฒนาวิชาการ เทคโนโลยีและการวิจัยทางจิตวิทยาคลินิก และจิตวิทยาทั่วไป 
       2.5.4 งานจิตวิทยาชุมชนและวิกฤตสุขภาพจิต 

ประกอบด้วย 
         ๑) นางกัณฑ์สิณี   ช่างสม   นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ    หัวหน้างานจิตวิทยาชุมชนและวิกฤต                   
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                                                                                                                            สุขภาพจิต 
  2) นางสาวเสาวรส   แก้วหิรญั นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ    งานจิตวิทยาชุมชนและวิกฤตสขุภาพจิต 
  3) นางรัษฏาภรณ์ เอื้ออำนวย  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ    งานจิตวิทยาชุมชนและวิกฤตสขุภาพจิต 
   4) นางสาวรุ่งธิดา   ผดุงศักดิ์วงศ ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ     งานจิตวิทยาชุมชนและวิกฤตสขุภาพจิต 
   5)  นายภวินท์   สุทธิเชื้อชาต ิ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ     งานจิตวิทยาชุมชนและวิกฤตสขุภาพจิต 

         ๖)  นางสาวศุภิญญา   สุทธิเชื้อชาติ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ     งานจิตวิทยาชุมชนและวิกฤตสขุภาพจิต 
         ๗)  นางสาวจตุตา   ผกาผล นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ     งานจิตวิทยาชุมชนและวิกฤตสขุภาพจิต 
        ๘)  นางสาวอมรพรรณ   นันทศรี นักจิตวิทยาปฏิบัติการ            งานจติวิทยาชุมชนและวิกฤตสขุภาพจิต 
         ๙)  นางสาวศิรณฎา  พรมแก้ว นักจิตวิทยาคลินิก                 งานจติวิทยาชุมชนและวิกฤตสขุภาพจิต 

บทบาทหน้าที ่:                 
  - ประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชน และศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
    - ร่วมปฏิบัติงานกับทีมสหวิชาชีพในกรณีวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) 
   - ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้ป่วยทางจิตเวชในงานพระราชพิธี 
   - พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต (service plan) และพัฒนาบุคลากรวิชาชีพในพ้ืนที่ 
   - รับผิดชอบงานส่งเสริมป้องกัน กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น และการป้องกันการฆ่าตัวตายในพ้ืนที่ 

 2.5.5 งานประสาทจิตวิทยา (Neuropsychology) ปฏิบัติงาน อาคารฝึกอบรมและครอบครัว และกลุ่มงาน
จิตวิทยา ประกอบด้วย 

   ๑) นางกัณฑ์สิณี   ช่างสม   นักจติวิทยาคลินิกชำนาญการ    หัวหน้างานประสาทจิตวิทยา 
   2) นางรัษฏาภรณ์ เอื้ออำนวย  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ                   งานประสาทจิตวิทยา 

             ๓) นายภวินท์   สุทธิเชื้อชาติ  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ           งานประสาทจิตวิทยา 
             ๔) นางสาวศิรณฎา  พรมแก้ว นักจิตวิทยาคลินิก                      งานประสาทจิตวิทยา 

บทบาทหน้าที ่: ให้บริการที่คลินิกนิวโรไอโอฟีดแบค (Neuro-bio feedback clinic)  
   - ให้บริการการบำบัดด้วยการปรับการทำงานของสมองโดยใช้เครื่อง Neuro feedback 
   - ให้บริการตรวจประเมินความเครียดและบำบัดรักษา ด้วยเครื่อง Bio feedback แบบ  

Hearth Rate Variable (HRV)  

            2.5.๖ งานดนตรี ละครและศิลปะบำบัด (ปฏิบัติงานห้อง  ๘๒๐๑ – ๘๒๑๓  อาคารเทพรัตนราชสุดา)  
ประกอบด้วย 

               *1) นางรัษฎาภรณ์  เอ้ืออำนวย            นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ    หัวหน้างานละคร ดนตรีและ 
                                                           ศิลปะบำบัด   
     *2) นางสาวศุภิญญา สุทธิเชื้อชาติ     นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ งานละคร ดนตรีและศิลปะบำบัด 
           *๓) นางสาวอมรพรรณ   นันทศรี      นักจิตวิทยาปฏิบัติการ          งานละคร ดนตรีและศิลปะบำบัด 
                ๔) นางสาวจันทริกา   ปินตาโมงค์    นักวิชาการศึกษา             งานละคร ดนตรีและศิลปะบำบัด 

     บทบาทหน้าที ่:  
    - ควบคุม กำกับการปฏิบัติงานดนตรี ละครและศิลปะบำบัด  
   - บำบัดฟ้ืนฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการด้วยศาสตร์ด้านละคร ดนตรี ศิลปะ 
ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยละครดนตรีและศิลปะบำบัด 

๒.๖  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข  ๑๑๑๓ และ ๑๑๑๕  อาคารอำนวยการ) ประกอบด้วย 
     ๑) นางสาวดวงพร   หน่อคำ       นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ       หวัหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  
     ๒) นางสาววันทนีย์  สมบูรณ์ชัย   นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ                 กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  
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 บทบาทหน้าที ่: 
        - ศึกษา รวบรวมข้อมูลทำการวินิจฉัยทางสังคม เพ่ือวางแผน การบำบัดการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 

ทางสังคมและประกอบการวินิจฉัยบำบัดรักษาของแพทย์ 
- ให้การบำบัดทางสังคมรายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว เพ่ือแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาทาง 

สังคมจิตใจ แก่ผู้ป่วยและญาติ 
- ฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางสังคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ป่วยเพ่ือ ให้สามารถทำหน้าที่ทางสังคม 

และคนืสู่สุขภาวะรวมถึงการสนับสนุนเครือข่ายทางสังคม 
- พิทักษ์สิทธิและการจัดการทรัพยากรทางสังคมแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ให้เข้าถึงและได้รับ 

สิทธิอันพึงมีพึงได้ 
- ให้การติดตามดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน สร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติครอบครัว ชุมชน  

ให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช 

 

๒.๗ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์    ประกอบด้วย 
       ๑) นางสาวปรีชญา   พรหมมินทร์   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ   หัวหนา้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  
       ๒) นางสาวงามนิตย์  ฤทธิ์หิรัญ       เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน    กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  

        บทบาทหน้าที ่: ควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติเทคนิคการแพทย์ เพ่ือการวินิจฉัยโรคพยากรณ์โรค 
ติดตามและบำบัดรักษา ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง ประเมินภาวะสุขภาพ 
           ลำดับที่ ๑)  ลาศึกษาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65  เป็นต้นไป 

        ๒.๘ กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๘๒๑๔ – ๘๒๓๕ และ ๘๒๓๘ – ๘๒๔๕   
อาคารเทพรัตนราชสุดา)  ประกอบด้วย 

       ๑) นางขวัญใจ  สันติกุล      นักวิชาการการศึกษาพิเศษชำนาญการ         หวัหน้ากลุ่มงานการศกึษาพิเศษ 
       ๒) นางสาวปุญญิศา  เอ่ียมอุดม   นักวิชาการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ    รองหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
       ๓) นางสาวรสริน   อ่ินแก้ว       นักวิชาการศึกษาพิเศษ                   กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
       ๔) นางสาวสุริยพร   ณ สุนทร      นักวิชาการศึกษาพิเศษ                   กลุม่งานการศึกษาพิเศษ 
       ๕) นางสาวสุพัตรา   ทิสา           นักวิชาการศึกษาพิเศษ                   กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

    ๖) นายสิทธิชัย  บริพลคุณาเดช  นักวิชาการศึกษาพิเศษ                     กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
    ๗) นางสาวนุชธดาพันธ์  แปงคำ  นักวิชาการศึกษาพิเศษ                     กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 

บทบาทหน้าที ่: 
- เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้และฟ้ืนฟูด้านการศึกษาด้วยแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

และวางแผนการสอนรายบุคคล   เพ่ือให้การบำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการศึกษาพิเศษที่เหมาะสม กับความต้องการ
จำเป็นพิเศษของผู้มารับบริการ ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

- ฝึกอบรมและเผยแพร่ ความรู้ทางด้านศึกษาพิเศษ เน้นงานวิชาการด้านสุขภาพจิตโรงเรียน  
สุขภาพจิตเด็กวัยประถมศึกษาวัยรุ่นและครอบครัว 

- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านเวชกรรมฟ้ืนฟู 

        ๒.๙ กลุ่มงานเวชระเบียน  (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๑๑๑ และห้องหมายเลข ๑๑๑๑/๑  อาคารอำนวยการ) 
ประกอบด้วย 

     ๑) นางสาวพีรญา   เจริญคณุ    เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน      หัวหน้ากลุ่มงานเวชระเบียน   
     ๒) นางสาวศิริญญา   ปัญจะ        พนักงานพิมพ์ ส ๓                     กลุ่มงานเวชระเบียน 
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     ๓) นายวชิรวิทย์   ริมชลการ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                        กลุ่มงานเวชระเบียน 
บทบาทหน้าที ่: 

- การตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วยและจัดทำประวัติเวชระเบียนของผู้รับบริการทางการแพทย์และค้นหา
ประวัติเวชระเบียนโดยมีข้อมูลประวัติส่วนบุคคล เพ่ือส่งต่อให้ทีมทางการแพทย์ได้ใช้ประกอบในการให้บริการทาง
การแพทย ์

- เก็บรักษาเวชระเบียนผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน อย่างเป็นระบบ มีความปลอดภัย ค้นหาได้รวดเร็ว 
ถูกต้องครบถ้วน 

- จัดการให้รหัสโรคและผ่าตัด บันทึกข้อมูลให้ทันการส่งเรียกเก็บตามสิทธิต่าง ๆ 
- รวบรวม สถิติข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยทุกรายจัดทำเป็นรายงานต่าง ๆ 

        ๒.๑๐  กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู   
           ๑) นางสาวพึงพิศ   ศรีสืบ         นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ   หวัหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู   

        รับผิดชอบงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  ประกอบด้วย 
               ๒.๑๐.๑ งานกิจกรรมบำบัด (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๗๑๐๕ อาคารฝึกอบรมและครอบครัว 
และห้องหมายเลข ๘๑๒๒ – ๘๑๓๖ อาคารเทพรัตนราชสุดา) ประกอบด้วย   

                  ๑) นายภัทราวุธ  กิ่วแก้ว  นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ  หัวหน้างานกิจกรรมบำบดั 
          ๒) นายเกริกชัย  พิชัย       นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการ     งานกิจกรรมบำบัด 

       ๓) นางสาวจุฬนี   ภิทนวรณ์ นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ      งานกิจกรรมบำบัด 
          ๔) นางสาวจริาภรณ์   ตัง้ธนาโอภากุล  นักกิจกรรมบำบัด                 งานกิจกรรมบำบัด 

                    ๕) นางสาวสมุนา   สุชาติ  นักกิจกรรมบำบัด                 งานกิจกรรมบำบัด 
       ๖) นางสาวณิชกมล  หวังระบอบ นักกิจกรรมบำบัด                 งานกิจกรรมบำบัด 
       ๗) นางสาวธัญมาศ   มูลคำ นักกิจกรรมบำบัด                 งานกิจกรรมบำบัด 

    บทบาทหน้าที่ : 
- ฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม  อาชีพและในชุมชนด้วยวิธี  

การอาชีวบำบัด / กิจกรรมบำบัด / นันทนาการบำบัด ฯลฯ   
- ส่งเสริมทักษะความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและการประยุกต์ดัดแปลง 

อุปกรณ์ช่วยให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้ป่วย 
- สรุปประเมินผลการแก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยเพ่ือประกอบการพิจารณารักษา 

หรือจำหน่ายต่อไป 
- ให้คำแนะนำเก่ียวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติ 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางาน 

              ๒.๑๐.๒ งานกายภาพบำบัด (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๓๑๐๑ อาคารเวชกรรมฟ้ืนฟู และห้องหมายเลข  
๘๑๔๑ – ๘๑๖๓  อาคารเทพรัตนราชสุดา) ประกอบด้วย    

                 ๑) นางงามพันธุ์  ชิตมินทร์           นักกายภาพบำบัดชำนาญการ   หวัหน้างานกายภาพบำบัด 
       ๒) นางสาวธัญญา  คำเปลี่ยน นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ        งานกายภาพบำบัด 

         ๓) นายจิระวัฒน์  ขันติธรางกูร นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ        งานกายภาพบำบัด 
         4) นางสาวภัทรวรรณ   รังรงทอง นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ   งานกายภาพบำบัด 
         5) นางสาวพีชญานันท ์ อัคนิยาน นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ        งานกายภาพบำบัด 
         ๖) นางสาวบัณฑิตา  ชัยศักดิ์ นักกายภาพบำบัด            งานกายภาพบำบัด 

                   บทบาทหน้าที ่:- ส่งเสริมป้องกันบำบัด  รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยเด็ก ที่มีปัญหาพัฒนาการ 
ทางด้านร่างกายและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นตลอดจนผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
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- ให้คำแนะนำ ส่งเสริม ป้องกันและสนับสนุน ครอบครัวผู้ป่วยเด็กให้มีการดูแลผู้ป่วย 
ได้อย่างเหมาะสม 

- สรุปประเมนิผลการแก้ไขฟ้ืนฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยเพื่อประกอบการพิจารณารักษา 
หรือจำหน่ายต่อไป 

- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานที่เป็นองค์ความรู้ทางกายภาพบำบัด 

              ๒.๑๐.๓ งานอรรถบำบัด (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๘๑๑๔ – ๘๑๒๑  อาคารเทพรัตนราชสุดา)  
ประกอบด้วย    

                         ๑) นางสาวพึงพิศ   ศรีสืบ    นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ               หัวหน้างานอรรถบำบัด  
         ๒) นางสาววรกนก   ภาพพริ้ง  นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ   รองหวัหน้างานอรรถบำบัด 
       * ๓) นางสาวพิชญ์สินี   ศรีสุข   นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ         งานอรรถบำบัด 
         ๔) นางสาวจรรยารักษ์  ทรงคำ นักวิชาการศึกษาพิเศษ                            งานอรรถบำบัด 

      ๕) นางสาวเทวิพา  นวลมูสิก นักวิชาการศึกษาพิเศษ                             งานอรรถบำบัด 
                   บทบาทหน้าที ่: 

- มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา แก้ไขฟ้ืนฟู สร้างเสริมสมรรถภาพโดยวิธีการ
เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  เพ่ือให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
สามารถสื่อความหมายได้สูงสุดตามศักยภาพ 

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางาน 
          *  ลำดับที่ ๓ ปฏิบัติหน้าที่ ตามท่ีได้รับมอบหมายงานวารสารวิชาการนานาชาติ CDMH Journal 

                   ๒.๑๐.๔ งานสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ (RICD Wheelchair project) (ปฏิบัติงานห้อง
หมายเลข ๓๑๐๔ อาคาร เวชกรรมฟ้ืนฟู )   ประกอบด้วย 

                 ๑) นางสาวพึงพิศ   ศรีสืบ  นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ           หัวหน้างานสนับสนุน 
      อุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ  

                    บทบาทหน้าที่ : 
- ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
- ประเมิน คัดเลือกผู้พิการและคัดเลือกอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการตามความเหมาะสม

ตามลักษณะความพิการของแต่ละคน เพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาสมรรถภาพควบคู่กับการฝึกกายภาพบำบัด หรือ
กิจกรรมบำบัด  ให้ไดร้ับกายอุปกรณท์ี่เหมาะสมและปลอดภัยมากที่สุด  

- การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ ครอบคลุมทั่วประเทศและต่างประเทศ 

 

  ๒.๑๑ กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก  
  1) นางสุวรรณทิพย์   พัชรานุรักษ์        นายแพทย์เชี่ยวชาญ               หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์ทางเลือก  

                ๒.๑๑.๑ งานแพทย์แผนไทย  ปฏิบัติงาน  ชั้น ๓ อาคารผู้ป่วย 3 ชั้น 30 เตียง พร้อมโรงครวั และ
พัสดุ  ประกอบด้วย 

                  ๑) นางสาวชฎาภรณ์   สอนใจ       แพทย์แผนไทย            หัวหน้างานแพทย์แผนไทย 
                  ๒) นางสาวศศิประภา  ทูโคกกรวด   พนักงานช่วยเหลือคนไข้             งานแพทย์แผนไทย 
                  ๓) นางสาวขนิษฐา     พรมจินดา   แพทย์แผนไทย                     งานแพทย์แผนไทย 
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                    บทบาทหน้าที่ : 

- ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ส่งเสริมป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก 
และพัฒนาการล่าช้าตามมาตรฐานวิชาชีพ 

- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนางาน พัฒนาต้นแบบการ ฟ้ืนฟูผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ
พัฒนาการล่าช้าด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 

- วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ หรือโครงการ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

- ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการด้านการแพทย์
แผนไทยแก่บุคลากรอ่ืน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้สามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ 

               ๒.๑๑.๒ งานฝังเข็ม  (ปฏิบัติงานชั้น ๑  อาคารบริบาลผู้ป่วยใน)  ประกอบด้วย   
                        1) นางสวุรรณทิพย์   พัชรานุรักษ์        นายแพทย์เชี่ยวชาญ        หัวหน้างานฝังเข็ม 

         บทบาทหน้าที่ : 
-  ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ส่งเสริมป้องกันโรค ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก 

และพัฒนาการล่าช้าตามมาตรฐานวิชาชีพ  ศึกษา ค้นคว้า  วิจัยพัฒนางาน ฝังเข็ม  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ หรือ
โครงการเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

-  ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการด้านการฝังเข็ม 
การฝังเข็ม  แกบุ่คลากรอ่ืน และประชาชนทั่วไป เพ่ือให้สามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ 

        ๒.๑๒ กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษทางการแพทย์ 
        - งานตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๘๑๑๔ – ๘๑๒๑  อาคารเทพรัตนราชสุดา)   
         ๑) นางสุภิญญา   พรหมขัติแก้ว  นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ  หัวหน้างานตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 
        *๒) นางศิริพร   หอมคำวะ      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             งานตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 

        * ลำดับที ่๒ ) ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ - ๒ วัน  
        บทบาทหน้าที ่: 

       - ตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา ผู้ป่วยโรคจิตเวชทั่วไป และฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ป่วยการส่งเสริมและ 
และป้องกันปัญหาภาวะแทรกซ้อน ด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีความพิเศษเฉพาะ  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีความพิเศษเฉพาะแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติและผู้ที่เก่ียวข้อง 

       - ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนางาน 

๓. กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
นางดวงกมล  ตั้งวิริยะไพบูลย์   นายแพทย์เชี่ยวชาญ              หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ     

รับผิดชอบภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ    ประกอบด้วย 
๓.๑ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ  (ปฏิบัติงานชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา)   

ประกอบด้วย  งานวิจัยและพัฒนาวิชาการ งานศูนย์วิจัยออทิสติก  (Autism Research Center : ARC)  และ
งานวารสารวิชาการนานาชาติ (International Journal of Child Development and Mental Health) (CDMH) และงาน
พัฒนาประสาทวิทยาทางด้านสมองและ/การเรียนรู้ (Neurofeedback Center) 

  1) นางดวงกมล  ตั้งวิริยะไพบูลย์  นายแพทย์เชี่ยวชาญ         หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
* 2) นางสุนทรี    ศรีโกไสย                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                รองหัวหน้ากลุ่มงานวิจัย 
                                                                                                                                        และพัฒนาวิชาการ   
* 3) นางสาวแพรว   ไตลังคะ  นายแพทย์ชำนาญการ      กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
* ๔) นางสาวปรีชญา พรหมมินทร์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
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* ๕) นางกัณฑ์สินี    ช่างสม   นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
* 6) นางสาวอัสนีย์พร กุนแจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
* 7) นางสาวมัลลิกา ปัญญาผาบ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
* 8) นายภวินท์  สุทธิเชื้อชาติ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
* 9) นางสาวศิรณฎา พรมแก้ว นักจิตวิทยาคลินิก  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
* 10) นางสาวสุมนา    สุชาติ  นักกิจกรรมบำบัด  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 
  11) นางสาวพักตร์พิมินตรา วรัตชญาธร นักวิชาการเผยแพร่  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาวิชาการ 

       *  ลำดับที่ ๒,๓,4, 7,8 ,9,10,11 ปฏิบัติหน้าที่ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
        บทบาทหน้าที ่: 

- สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีวิชาการตามประเด็น 
ความเชี่ยวชาญของหน่วยงาน 

- ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ และเพ่ิมพูนความรู้วิชาการให้แก่บุคลากรของหน่วยงานบุคลากร 
ด้านสาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอ่ืน ๆ ในภาครัฐและเอกชน 

- เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ประเมินผล วิเคราะห์ผล และจัดการข้อมูลด้านการวิจัยและการ 
จัดการความรู้ของหน่วยงาน 

- จัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสุขภาพจิตเด็กและพัฒนาการ 
- ให้บริการทางคลินิกในการตรวจ วินิจฉัย เด็กกลุ่มอาการออทิสซึม  ด้วยเครื่องมือพิเศษ และ 

บำบัดรักษาด้วย เทคนิค วิธีการเฉพาะทาง 
-  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ในการตรวจวินิจฉัย และบำบัดรักษา 

ในเด็กกลุ่มอาการออทิสซึม  
- เป็นแหล่งปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ การศึกษาวิจัย รวมทั้งปฏิบัติงานตามแผน และแนวทาง 

การดำเนินงานที่จะเป็นการตอบสนองต่อตัวชี้วัดในระดับสถาบัน และกรมสุขภาพจิต  
- เป็นหน่วยงานที่รับตีพิมพ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต พัฒนาการเด็กที่มีคุณภาพ 
- เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการท่ีเป็นภาษาอังกฤษ  
- เป็นแหล่งอ้างอิงและศึกษาค้นคว้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล  
- ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาองค์ความรู้พัฒนางานด้านประสาทวิทยาของนิวโรฟีดแบค Brain Mind  

Mood ครอบคลุมมิติของงานทางด้านพัฒนาวิชาการ ฝึกอบรมต่อยอดขยายความรู้ด้าน Neurofeedback ต่อเครือข่าย
ภายในและนอกกรมสุขภาพจิตทั้งในและต่างประเทศ 
๓.๒ กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์  (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๒๐๔ /๕ และ๑๒๐๔/๖ และรับผิดชอบห้อง 
๑๒๐๔/๑ – ๒  อาคารอำนวยการ)  

   ประกอบด้วย  งานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ และงานความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (World  
Health Organization Collaborating Center: WHO CC) 

  *๑) นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ       หัวหน้ากลุ่มงานฝึกอบรมและ 
                                                                             วิเทศสัมพันธ์  
  *๒) นางสาวเสาวลักษณ์ ลังการพิ์นธ์ นักจิตวิทยาชำนาญการ            กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ 
   ๓) นางสาวมรรษวีร์   มโนนัย นักจัดการงานทั่วไป        กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ 

       *  ลำดับที่ ๑ , ๒) ปฏิบัติหน้าที่ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
        บทบาทหน้าที ่: 

      -  ฝึกอบรม พฒันาศักยภาพ และเพ่ิมพูนความรู้วิชาการให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน บุคลากร 
ด้านสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอ่ืน ๆ ในภาครฐัและเอกชน 

      -  เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ประเมินผล วิเคราะห์ผล และจัดการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน 
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สุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน 
     -  เป็นศนูย์ประสานงานและดำเนินงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก   
     -  เป็นศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าสำหรับเครือข่ายขององค์การอนามัยโลก 

๓.๓  กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 
*1) นางสาวอัญญรัตน์ แพงจันทร์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 
                                                                                                                                              บริการและมาตรฐาน 
*2) นางพรทิพย์ ธรรมวงค์ พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ    รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ 
                                                                                                                                                   บริการและมาตรฐาน 
*3) นางศุภัคพิมล            ปาแปง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ       กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ 
                                                                                                                                                               และมาตรฐาน 
*4) นางสาวสิรินาถ บุญทวี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ 
                                                                                                                                                               และมาตรฐาน 
*5) นางสาวอภิชญา จันต๊ะรังษี นักจัดการงานทั่วไป     กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ 
                                                                                                                                                            และมาตรฐาน 

       *  ลำดับที่ ๑ – ๕ ) ปฏิบัติหน้าที่ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
           บทบาทหน้าที่ : จัดเตรียมและสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สถาบัน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในทีมกระตุ้นให้ทีม
เกิดการวางแผน  การจัดองค์กร และการติดตามกิจกรรมของทีม  เป็นที่ปรึกษาของบุคลากร ทีมนำเฉพาะด้าน และ  
ทีมบริการผู้ป่วย ประสานงานภายในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ วิสั ยทัศน์ 
พันธกิจ  เข็มมุ่งของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  สื่อสารสู่การปฏิบัติให้มีการพัฒนาคุณภาพสถานบริการ            
เพ่ือธำรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ  

๔. กลุ่มภารกิจการพยาบาล 
    นางพรทิพย์   ธรรมวงค์   พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ            หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล 
    รบัผิดชอบภารกิจการพยาบาล  ประกอบด้วย 

4.1 สำนักงานกลุ่มการพยาบาล   (ห้องหมายเลข  ๒๒๐๖ - ๒๒๐๗  อาคารบริบาลผู้ป่วยใน) 
      ประกอบด้วย 

๑)  นางสุนทรี  ศรีโกไสย           พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ                           ผู้ตรวจการพยาบาล 
                                                       รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล 
                                                                                               ด้านวิชาการ 

  ๒)  นางสาวจุฬาภรณ ์ สมใจ       พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ             หัวหน้าหอผู้ป่วยในพัฒนาการ 
                        รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล 
                                                        ด้านบริการ   

๓) นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   หัวหน้างานการพยาบาลสุขภาพจิต             
                                                                                                               และจิตเวชชุมชน      
                                                                                                                รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล 
                                                                                                                                                  ด้านบริหาร   
๔) นายธีรวุฒิ   อ้นวงษา       พนักงานห้องสมุด ส ๓          งานธุรการสำนักงานกลุ่มภารกิจ 
                                                                                                                 การพยาบาล 
๕) นางสาวกันต์กนิษฐ์  เปียงใจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ      สำนักงานกลุ่มการพยาบาล 
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กรณีหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล  รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านวิชาการ และรองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการ
พยาบาลด้านบริหาร รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาลด้านบริการ  ติดราชการปฏิบัติราชการต่างจังหวัด หรือลา เพ่ือให้
ปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง            จึงมอบหมายงานรักษาราชการแทน ดังนี้ 

ลำดับที่ ๑) นางศุภัคพิมล   ปาแปง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ   หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
ลำดับที่ ๒) นางศิริพร   หอมคำวะ     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  หัวหน้างานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 

               ลำดับที่ ๓) นางชญานิษฐ์   อนันตวรวงศ ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       หัวหน้างานการพยาบาลประเมิน 
     กระตุ้นพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น 

ลำดับที่ ๔) นางนพวรรณ บัวทอง    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
                       หัวหน้างานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิก 

                                                                                                                                 การพยาบาลเฉพาะทาง  
บทบาทหน้าที ่: 

- วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล 
- ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
- ควบคุมคุณภาพการให้บริการพยาบาล 
- จัดสรรอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรพยาบาลด้านบริหาร บริการ วิชาการ 
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และผู้มาฝึกปฏิบัติงานการพยาบาลในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
- สอน / ฝึกอบรม/ วิจัยและพัฒนา 

กลุ่มภารกิจการพยาบาลประกอบด้วย 
        ๔.2 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  

    ๔.๒.๑ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ห้องหมายเลข ๑๑๐๑ อาคารอำนวยการ 
และรับผิดชอบห้องหมายเลข ๑๑๑๖ และ  ๑๑๑๗)  ประกอบด้วย 

      ๑) นางศุภัคพิมล   ปาแปง          พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  
      ๒) นางสาวภานิชา  วงศเ์ขียว    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รองหัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
      ๓) นางสาวพิชญากร  จันทรัตน์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
      ๔) นางสาวเกศรินทร์  ใจใส        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
      ๕) นางสาวปรีย์วรา  ถิ่นประชา   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
      ๖) นางสาวกุลริศา  จำปกีลาง    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ        งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก     
      ๗) นางสาวอชิรญา  คำตุ้ย   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก     
      ๘) นางฐิติวรดา กองผาพา    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ    งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   
      ๙) นางสาวอนงค์พร ต๊ะคำ   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ    งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
     1๐) นางภัณฑิรา  พระอารักษ์      พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส ๒         งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก    
     ๑๑) นางกันตินันท์  อินทะสุวรรณ ี  พนักงานช่วยเหลือคนไข้        งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

     งานจุดนัดกลาง  (ปฏิบัตงิานบริเวณลานหน้าหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ชั้น ๑  อาคารอำนวยการ)     ประกอบด้วย 
  *๑) นางสาวงามนิตย์  ฤทธิ์หิรัญ               เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน         งานจุดนัดกลาง 
   ๒) นายศุภธร  นาโคศิริ        นักจัดการงานทั่วไป                     งานจุดนัดกลาง 

       *  ลำดับที่ ๑ ) ปฏิบัติหน้าที่ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

บทบาทหน้าที ่: 
- บริหารจัดการระบบตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชของสถาบันพัฒนาการเด็ก           

ราชนครินทร์ 
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       ๔.๒.๒ งานการพยาบาลคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI clinic : Acute Respiratory Infection clinic) 
(ปฏิบัติงานชั้น ๑ อาคารผู้ป่วย 3 ชั้น 30 เตียง พร้อมโรงครัว และพัสดุ)  ประกอบด้วย 

     ๑) นางลัดดาวัลย์  อรัญยกานนท์     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              หวัหน้างานการพยาบาลคลินิก 
                                                                                                   โรคระบบทางเดินหายใจ  

   ๒) นางสาวณุภัทรณีย์ จิระพิพัฒนากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      รองหัวหน้างานการพยาบาลคลินิก 
                                                                                                 โรคระบบทางเดินหายใจ 

       ๔.๒.๓ งานการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง 
  *๑) นางนพวรรณ บัวทอง            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       หัวหน้างานการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน  

            และคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง 
บทบาทหน้าที ่ : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก/งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง  

                  - ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ใช้บริการด้านจิตเวชและสุขภาพจิตที่มารับการตรวจรักษา ครอบคลุม
การคัดกรองสุขภาพ/ประเมินสภาพผู้ป่วย 

- ให้การพยาบาลในระยะก่อน-ขณะ-หลังการรักษา ให้การพยาบาลในคลินิกเฉพาะโรคคลินิก
เฉพาะทางการพยาบาล คลนินิกบริการปรึกษาทางสุขภาพ การจัดการข้อมูลด้านนิติจิตเวชการส่งเสริม/การป้องกัน
และการฟืน้ฟูสมรรถภาพทางจิตเวชให้สามารถดำรงชีวิตอิสระได้ 

- ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน เร่งด่วน อย่างรวดเร็วตามมาตรฐาน 
ให้คำปรึกษา/แนะนำแกผู่้รบับริการเพื่อให้เข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ 

- รับผิดชอบการให้บริการบำบัดในคลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว 
       - สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 

บทบาทหน้าที ่  : คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI clinic : Acute Respiratory Infection clinic)  
                - จดัสถานที่ให้รองรับการคัดกรอง การตรวจวินิจฉัยอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามหลักการ 

ป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
       - ให้บริการพยาบาลครอบคลุมการคัดกรอง/ประเมินสภาพผู้ป่วย ให้การพยาบาลในระยะก่อน- 

ขณะ-หลังการตรวจรักษาในรูปแบบ New normal  
       - ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่ผู้มารับบริการเพื่อให้ได้ได้รับข้อมูลดูแลตนเองและการบริการ 

พยาบาลที่มีคุณภาพ 
       - สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 

๔.๓ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน  
      ๔.๓.๑ หอผู้ป่วยพัฒนาการ (ปฏิบัติงานห้อง ๒๑๐๑ – ๒๑๑๐ , ๒๒๐๑ – ๒๒๐๕ และ ๒๒๐๙ – ๒๒๑๑  

อาคารบริบาลผู้ป่วยใน และห้องหมายเลข ๘๓๐๑ – ๘๓๕๐ อาคารเทพรัตนราชสุดา)  ประกอบด้วย 
    ๑) นางสาวจุฬาภรณ์  สมใจ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ          หวัหน้าหอผู้ป่วยพัฒนาการ 
    ๒) นางสาวภัสร์ฐิตา ชินนาค  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       รองหัวหน้าหอผู้ปว่ยพัฒนาการ  
    ๓) นางจุรา  ยาประสิทธิ์      พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           หอผู้ป่วยพัฒนาการ  
    ๔) นางสาวสิรินาถ  บุญทวี  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัตกิาร    หอผู้ป่วยพัฒนาการ  
    ๕) นางสาววภิาพร  หม่อมวงศ ์  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   หอผู้ป่วยพัฒนาการ  
    ๖) นางสาวศศิพิมพ์  ขัตติยะ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   หอผู้ป่วยพัฒนาการ  
    ๗) นางอรวรรณ    เขื่อนเพชร  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ        หอผู้ป่วยพัฒนาการ  
      ๘)  นางสาวณัฏฐ์พิมล  วงศ์เมือง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ         หอผู้ป่วยพัฒนาการ  

 

      ๙)  นางสาวไอลดา  เข็มทอง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ         หอผู้ป่วยพัฒนาการ  
        ๑๐) นางลัดดาวัลย์  ปวงขจร     ผู้ช่วยพยาบาล ส ๔            หอผู้ป่วยพฒันาการ  

   ๑๑) นายประสิทธิ์  นนทะจักร ผู้ช่วยพยาบาล  ส ๔            หอผู้ป่วยพัฒนาการ  
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   ๑๒) นางอรัญญา  อินทะราชา ผู้ช่วยพยาบาล ส ๔             หอผู้ป่วยพัฒนาการ  
   ๑๓) นางชญาภา  ปัญญาวงค์  ผู้ช่วยพยาบาล ส ๔             หอผู้ป่วยพัฒนาการ  
   ๑4) นางสาววารุณี  พาทีพิเคราะห์  พนักงานช่วยเหลือคนไข้       หอผู้ป่วยพัฒนาการ  

        บทบาทหน้าที ่: 
- ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยพัฒนาการท่ีจำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่องตลอด  

๒๔ชม. (เช้า-บ่าย-ดึก) ตั้งแต่ระยะแรกรับ ระยะดูแลต่อเนื่อง และจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้ป่วยปลอดภัย
จากอันตรายทั้งต่อตนเอง บุคคลอ่ืน และทรัพย์สิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และสามารถดูแลตนเอง พร้อมที่
จะกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

- วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้คำปรึกษา 
แนะนำการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยในที่มีคุณภาพสูง 

- ให้คำปรึกษา / แนะนำแก่ผู้รับบริการเพ่ือให้ได้ข้อมูลการดูแลตนเอง  และการบริการพยาบาล 
ทีม่ีคุณภาพ 

- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 

   ๔.๓.๒ หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น  (ปฏิบัติงานชั้น ๒ อาคารผู้ป่วย 3 ชั้น 30 เตยีง พร้อมโรงครัว  
และพัสดุ)  ประกอบด้วย 

       ๑) นางนพวรรณ  บัวทอง        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ          หัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
    ๒) นางสาวชฎาพร คำฟู        พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   รองหัวหน้าหอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
    ๓) นางสาวอรพรรณ  แอบไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
    ๔) นางสาวภัชณิตา  เกตุกาญจน์กุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ       หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
    ๕) นางสาวอุไรวรรณ  วงศ์โปธิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ       หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
    ๖) นางสาวกิติยา    กิติกุศล  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ       หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
    ๗) นางสาวพิมพิไล  ใจตรง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ       หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
    ๘) นางสาวธมลวรรณ มหาศักดิ์พันธ์  พยาบาลวิชาชีพ                          หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
    ๙) นางสาวธัญลักษณ์  คงแก้ว  นักวิชาการสาธารณสุข           หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
    ๑๐) นายเมธี  มีปัญญา  พนักงานช่วยเหลือคนไข้        หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

บทบาทหน้าที ่:  
- ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่จำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่อง

ตลอด ๒๔ ชม. (เช้า-บ่าย-ดึก) ตั้งแต่ระยะแรกรับ ระยะดูแลต่อเนื่อง และจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพ่ือให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยจากอันตรายทั้งต่อตนเอง บุคคลอ่ืน และทรัพย์สิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และสามารถดูแลตนเอง พร้อมที่จะ
กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

- วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้เป็นไปตาม 
มาตรฐาน 

- ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ได้ข้อมูลการดูแลตนเอง  และการบริการพยาบาลที่มี 
คุณภาพ 

- รับผิดชอบการให้บริการบำบัดในคลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว   
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 

        ๔.๓ กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ   ประกอบด้วย 
        ๑) นางศิริพร   หอมคำวะ     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      หวัหน้างานการพยาบาลตรวจรกัษาพิเศษ 
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               ๔.๓.๑ งานการพยาบาลประเมินกระตุ้นพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น     (ปฏิบัติงาน ณ ห้องหน่วย
ประเมินพัฒนาการ  และห้องสมุดของเล่น  ห้องหมายเลข ๓๑๐๒ – ๓๑๐๓  อาคารเวชกรรมฟ้ืนฟู)    

                ๑) นางชญานิษฐ์  อนันตวรวงศ ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ         หัวหน้างานการพยาบาลประเมิน 
       กระตุ้นพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น 

                ๒) นางกาญจน์ณภัทร  ไทยธวัชรวงษ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   รองหัวหน้างานการพยาบาลประเมิน 
                                                                                                                                             กระตุ้นพัฒนาการฯ 
                ๓) นางสาววิภาวดี   พากดวงใจ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ             งานการพยาบาลประเมิน 
                                                                                                                                             กระตุ้นพัฒนาการฯ 
                ๔) นางสาวศุทธสินี  จีแดง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ             งานการพยาบาลประเมิน 
                                                                                                                                             กระตุ้นพัฒนาการฯ 
                    ๕) นางนัน   ใหม่เทพ   ผู้ช่วยพยาบาล ส ๔                งานการพยาบาลประเมิน 
                                                                                                                                       กระตุ้นพัฒนาการฯ 

      ๔.๓.๒ งานการวินิจฉัยภาวะออทิสติกด้วยเครื่องมือ ADOS (Autism Diagnostic Observation 
Schedule) และการสื่อสารทางเลือก (Augmentative and Alternative Communication : AAC) 
ปฏิบัติงานอาคารเทพรัตนราชสุดา 

                1) นางนพวรรณ  บัวทอง         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       

              ๔.๓.๓ งานการกระตุ้นพัฒนาการด้านการสื่อสาร ในเด็กออทิสติกโดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพ 
(Picture Exchange Communication Systems : PECS)  ปฏิบัติงานอาคารเทพรัตนราชสุดา 

        1) นางศิริพร  หอมคำวะ     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      

              ๔.๓.๔ คลินิกกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก ด้วย TEACCH (Treatment and  Education of 
Autistic and related Communication handicapped) (ปฏิบัติงาน ณ ห้องหน่วยประเมินพัฒนาการ  และ
ห้องสมุดของเล่น ห้องหมายเลข ๓๑๐๒ – ๓๑๐๓  อาคารเวชกรรมฟ้ืนฟู)    

               1) นางชญานิษฐ์  อนันตวรวงศ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ       

              ๔.๓.๕ คลินิกตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในเด็ก (Electroencephlogram: EEG)  ปฏิบัติงานอาคารเทพ
รัตนราชสุดา 

        1) นางศิริพร  หอมคำวะ     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ      

     ๔.๔ กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน  (ปฏิบัติงานห้อง หมายเลข   ๑๓๐๒   อาคารอำนวยการ) ประกอบด้วย 
    ๑) นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ        หวัหน้างานการพยาบาลสุขภาพจิต 

                           และจติเวชชุมชน 
       ๒) นางวิศาลินี   เวฬุดิตถ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     รองหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิต 

      และจิตเวชชุมชน 
    ๓) นางชลีพร  สมใจ         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิต 

      และจิตเวชชุมชน  
๔) นางสาวกันต์กนิษฐ์  เปียงใจ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     ปฏิบัติงานการพยาบาลจิตเวชชุมชน 
              และกลุ่มภารกิจการพยาบาล  

                                                                                                                     หนว่ยงานละ 50% 
    ๕) นางสาววนิดา   แก้ววงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข                    กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิต 

                          และจิตเวชชุมชน  
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บทบาทหน้าที่ :  
- ให้บริการพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป  ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต  และผู้ที่มีปัญหา           

จิตเวชและสุขภาพจิต มีการประสานการดูแลรักษาพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพ  / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                
เพ่ือป้องกันการป่วยซ้ำ ฟื้นฟูสมรรถภาพและลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต ป้องกันการเกิด
ปัญหาสุขภาพจิตในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพจิตดี  

- วางแผนให้การพยาบาลและติดตามผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเป้าหมายพิเศษ/ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ป่วย 
home ward, home health care  

- วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาลที่มีคุณภาพ 
- ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 

๕. กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ 
    นางรชยา   ปิงคลาศัย     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ     หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ  
รับผิดชอบภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ    ประกอบด้วย 

๕.๑ กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๓๐๒   อาคารอำนวยการ) ประกอบด้วย 
     *๑) นางสาวอมรา  ธนศุภรัตนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ    หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 

       *๒) นางวิศาลินี  เวฬุดิตถ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
            *๓) นางชลีพร สมใจ  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ              กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
            *๔) นางสาวกนัต์กนิษฐ์ เปียงใจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ         กลุม่งานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
            *๕) นางสาววนิดา แก้ววงศ์ นักวิชาการสาธารณสุข                    กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
            *๖) นางสาวดวงพร  หน่อคำ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ          กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
        * ลำดับที ่๑ –๖  ปฏิบัติหน้าที่ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
        บทบาทหน้าที ่: 

-  สนับสนุน ให้คำปรึกษา ทางวิชาการแก่สถานพยาบาลในพ้ืนที่ในการพัฒนาศักยภาพการ
จัดบริการสุขภาพจิตและจติเวช 

- ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผล  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางาน 

        ๕.๒ กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๓๐๒  อาคารอำนวยการ) ประกอบด้วย 
    * ๑) นางรชยา ปิงคลาศัย     นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ            หวัหน้ากลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต 
    * ๒) นายรณสิงห์   รือเรือง        นักจติวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ               รองหัวหน้ากลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต 
    * ๓) นางสาวเสาวรส    แก้วหิรัญ    นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ                กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต   
    * ๔) นางสาวอมรา   ธนศภุรัตนา  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ        กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต   
    * ๕) นางวิศาลินี   เวฬุดิตถ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต 

 * ๖) นางชลีพร  สมใจ         พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต 
            *๗) นางสาวดวงพร  หน่อคำ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ                     กลุ่มงานวกิฤตสุขภาพจิต 
       *  ลำดับที ่๑ – ๗  ปฏิบัติหน้าที่ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
        บทบาทหน้าที ่: 

- วิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ท่ีมีผลต่อสุขภาพจิตของประชาชน  และจัดทำแผน 
การรับมือกับสถานการณ์วิกฤต 

- การจัดตั้งทีม  MCATT ทุกอำเภอและเตรียมความพร้อมทีม   
- การบูรณาการดำเนินร่วมกับทีมทางกาย (DMAT, MERT, SRRT) 
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๕.๓ กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๓๐๒ อาคารอำนวยการ)
ประกอบด้วย 

      * ๑) นางสาวโชษิตา ภาวสุทธิไพสิฐ         นายแพทย์เชี่ยวชาญ                     หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตาม 
                                                                                                                              งานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ 

      * ๒) นางรชยา   ปิงคลาศัย      นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ            กลุ่มงานนิเทศติดตามฯ 
      * ๓) นายรณสิงห์   รอืเรือง                 นักจิตวิทยาคลนิิกชำนาญการพิเศษ            กลุ่มงานนิเทศติดตามฯ 
      * ๔) นางสาวอมรา ธนศุภรัตนา     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ               กลุ่มงานนิเทศติดตามฯ 
      * ๕) นางวิศาลินี   เวฬุดิตถ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ             กลุ่มงานนิเทศติดตามฯ 

    *๖) นางชลีพร  สมใจ     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           กลุ่มงานนิเทศติดตามฯ 
              *๗) นางสาวดวงพร  หน่อคำ  นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ            กลุ่มงานนิเทศติดตามฯ         
       *  ลำดับที่ ๑ – ๗  ปฏิบัติหน้าที่ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย 

           บทบาทหน้าที ่:  สนบัสนุน ให้คำปรึกษา ทางวิชาการตามประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยงาน 
 ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางาน 
        ๕.๔ กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน 

*๑) นางสาวโชษิตา ภาวสุทธิไพสิฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ        หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิต 
                                                                                                                       วัยเรียน 
*๒) นางสาวเอฬิณา คำออน นายแพทย์ชำนาญการ       กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน 
*๓) นางศภุัคพิมล ปาแปง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ     กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน 

      *๔) นางวิศาลินี  เวฬุดิตถ์            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ            กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน 
*๕) นางขวัญใจ  สันติกุล                      นักวิชาการศึกษาพิเศษชำนาญการ      กลุม่งานสุขภาพจิตวัยเรียน  
*๖) นางชลีพร สมใจ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ     กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน 
*๗) นางสาวดวงพร หน่อคำ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ     กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน 
*๘) นางสาวเสาวรส    แก้วหิรัญ    นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ         กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน  
*๙) นางรัษฎาภรณ์ เอื้ออำนวย  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการ     กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน 
*10) นางสาวศุภิญญา สุทธิเชื้อชาติ  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ     กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน 
*๑1) นางสาวรุ่งธิดา ผดุงศักดิ์วงศ์  นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ     กลุม่งานสุขภาพจิตวัยเรียน 

            *๑2) นางสาวจุฬนี   ภิทนวรณ ์   นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ          กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน 
*๑๓) นางสาวศิรณฎา พรมแก้ว  นักจิตวิทยาคลินิก      กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน 
*๑๔) นางสาวสุพัตรา ทิสา                    นักวิชาการศึกษาพิเศษ                     กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน 
*๑๕) นางสาวบัณฑิตา ชัยศักดิ์  นักกายภาพบำบัด      กลุ่มงานสุขภาพจิตวัยเรียน 

           บทบาทหน้าที ่:  สนบัสนุน ให้คำปรึกษา ทางวิชาการตามประเด็นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสถานศึกษา
วิเคราะห์และประเมินสุขภาพจิต  นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนางาน 
       *  ลำดับที่ ๑ - ๑๕ ปฏบิัติหน้าที่ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๖. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๑๑๔ และรับผิดชอบห้อง ๑๒๐๔/๓  อาคารอำนวยการ)  ภายใต้การกำกบัติดตามของ
ผู้อำนวยการโดยตรง ประกอบด้วย 
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* ๑) นายรณสิงห์   รอืเรือง  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ                 หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี 
                                                                                                                       สารสนเทศ  
  ๒) นายนัฑพงศ ์  คำแก้ว         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ              กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
  ๓) นายบุญเยี่ยม   ขัดผาบ        นักเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบัติการ         กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
  ๔) นายกฤษณะพงศ ์ สีนารี นักวิชาการคอมพิวเตอร์                      กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

       *  ลำดับที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

บทบาทหน้าที ่: 
-  ดูแล พัฒนา ระบบสารสนเทศ  สนับสนุน  ให้บริการเก่ียวกับวารสนเทศ  พร้อมทั้งใช้เทคโนโลยี  

สารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจิตและตอบสนองต่อ                 
นโยบายรัฐบาลในการใช้โมเดลการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม หรือ “ไทยแลนด์ 4.0”  

-  จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตของหน่วยงาน  
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและบริหาร 
- ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๗. กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน   
(ปฏิบัติงานห้องหมายเลข ๑๒๐๔ /๔ และ๑๒๐๔/๗ และรับผิดชอบห้อง ๑๒๐๔/๑ – ๒  อาคารอำนวยการ)  
ภายใต้การกำกับติดตามของผู้อำนวยการโดยตรง  ประกอบด้วย 
         *๑) นางสาวโชษิตา ภาวสุทธิไพสิฐ นายแพทย์เชี่ยวชาญ           ที่ปรึกษากลุ่มงานยุทธศาสตร์และ 
                                                                                                                                  แผนงาน 

  * ๒) นายรณสิงห์   รือเรือง  นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ           หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และ 
                          แผนงาน   

   ๓) นางสาวจีรนันท์  มงคลศิริบูลย์ พนักงานสถิติ ส ๔                           กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 
   ๔) นางสาวนันท์นภัส  คำวงษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 

       *  ลำดับที่ ๑ - ๒ ปฏิบัติหน้าที่ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

บทบาทหน้าที ่: 
- วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการขององค์กร  กำหนดและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลยุทธ์  

และเป้าประสงค์ให้สอดคล้องทั้งองค์กร 
       - สื่อสาร วิสัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานให้แก่บุคลากรขององค์กร 
       - กำกับการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประเมินผลการดำเนินงานตาม 

แผนยุทธศาสตร์  
               - รายงานข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากการกำกับติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์แผนงานโครงการ  
        - ดูแล กำกับ งานประชาสัมพันธ์ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
 
 

                             สั่ง ณ วันที่    15    พฤศจิกายน    พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  

 
 
 แสงอรุณ /พิมพ์ 

แสงอรุณ /ร่าง 
ศุภลักษณ ์/ตรวจ 

(นางสาวหทัยชนนี บุญเจริญ) 
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 


