
คำส่ังโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
ท่ี พ/คัษ /๒๔๖๔

เร่ือง แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าศูนย์ 
โรงพยาบาลจิตเวขสระแก้วราชนครินทร์

เพื่อให้การดำเนินงานของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ดำเนินใป่อย่างเรียบร้อย 

และมีประสิทธิภาพ ฉะนิ'น อาศัยอำนาจมาตราตามความมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการแผ ่นด ิน พ.ศ.๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบก ับคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๒๔/๒๔๖๔ 

ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๖๔ เร ื่องมอบอำนาจให้ข ้าราชการเน ินผู้บังคับบัญชา จึงยกเลิกคำสั่งที่ได้ออก 

ก่อนหน้านี้ และขอแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้างาน/หัวหน้าหอผู้ป ่วย/ห ัวหน้าศูนย์ โรงพยาบาลจิตเวช 

สระแก้วราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๔ ดังนี้

ลำดับ
ท่ี

หน่วยงาน ซ่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ

กลุ่มภารกิจวิชาการ
๑ กลุ่มงานวิชาการ นายสุจิระ ปรีชาวิทย์ นายแพทย์ชำนาญการ

๒ งานวิจัย นายสุจิระ ปรีชาวิทย์ นายแพทย์ชำนาญการ

๓ งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นายสุจิระ ปรีชาวิทย์ นายแพทย์ชำนาญการ

๔ งานพัฒนาคุณภาพ นางสาวณัฐธยาณ์ พิสิทธ๋ึกุลบดี นักจัดการงานทั่วไป '
๔ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวัฒนา ภแก้ว เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน

๖ กลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงาน 

และโครงการ

นายวัฒนา ภแูก้ว เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

กลุ่มภารกิจบริการสุขภาพจิตและจิตเวช
๑ กลุ่มงานแพทย์ นายสุจิระ ปรีชาวิทย์ นายแพทย์ชำนาญการ

๒ กลุ่มงานจิตวิทยา นายธราดล เจริญวริะวงศํ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

๓ กลุ่มงานเภสัชกรรม นางสาววนิดา พูนสถาพร เภสัชกรชำนาญการ

Gl กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ นางสาวอรวรณ แก้วอนันต์ นักสังคมสงเคราะห์ รักษาการหัวหน้ากลุมงาน

๔ กลุ่มงานกิจกรรมบำบัด นายจิรพงศ์ วรัิช นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ

๖ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 

และรังสีวิทยา

นางวราภรณ์ คณิตบุญ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 

การแพทย์ชำนาญงาน

๗ กลุ่มงานโภชนาการ นางสาวอธิราภรณิ องคต นักโภชนาการปฏิบัติการ

๘ กลุ่มงานเวชระเบียน นายวัฒนา ภแูก้ว เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

๙ กลุ่มงานแพทย์แผนไทย นางสาวธัญวรัตม่ รักษาแสง แพทย์แผนไทย

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
■

๑๐ กลุ่มงานกายภาพบำบัด นางสาวญาดา ผลอ้อ _ . ___  _

//กลุ่มภารกิจการพยาบาล



ลำดับ
ท ี่

หน่วยงาน ช่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ

กลุ่มภารกิจการพยาบาล
๑ กลุ่มงานการพยาบาล นายพรขัย ทุมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ๒ งานประกันคุณภาพบริการ 

และวิขาการทางการพยาบาล

นายพรขัย ทุมมา

๓ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก นางสาวพจณีย์ ดวงจรัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ริ^ งานการพยาบาลจิตเวฃผู้ใหญ่ นายเศรษฐพงศ์ บุญหมั่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕ งานการพยาบาลจิตเวขเด็ก 

และวัยรุ่น

นางสาวพจณีย์ ดวงจรัส พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๖ งานการพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน 

และส่งต่อ

นางสุพัตรา บำรุงจิตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๗ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน นายพรขัย ทุมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๘ หอผู้ป่วย Cohort นางสาวสุนิสสา พันธ์สงวนสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๙ หอผู้ป่วยขัยพฤกษ์ นายลวิญญ์วิชญพงศ์ ภ ูม ิ' จีน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๑ ๐ หอผ ู้ป่วยอินทนิล นางพิมจันทร์ ภแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

(ร ิ)(9) หอผ ู้ป่วยจามจ ุร ื นางสาวส กัุญญา ส ุว ิถ ี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๑๒ งานการรักษาด้วยใฟฟ้า นายพรขัย ทุมมา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

๑๓ กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิต 

และจิตเวชขุมขน

นายทรงภพ ขุนเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(ริ) (SL งานการพยาบาลดูแลต่อเนื่อง นายทรงภพ ขุนเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ร)๕ งานการพยาบาลส่งเสริมคุณภาพ 

ชีวิต (Respite Care)

นายทรงภพ ขุนเมือง พยาบาลว ิขาชีพขำนาญการ

กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ
๑ งานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย นายทรงภพ ขุนเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๒ งานวิกฤตสุขภาพจิต (MCATT) นางสาวซลธิซา ลาช้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๓ ศูนย์เฝืาระวังและป้องกัน 

การฆ่าตัวตาย

นายทรงภพ ขุนเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
๑ กลุ่มงานบริหารงานทั่วโป นางขวัญประภา ขัยวงษ์ นักจัดการงานทั่วโป

๒ งานธุรการและเลขานุการ นางขวัญประภา ขัยวงษ์ นักจัดการงานทั่วไป

๓ งานยานพาหนะ นายประดิษฐ์ น้อยนารถ พนักงานพิมพ์ ส ๓

๔ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล นางสาวสายสุนีย์ พรมประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล ______________

๕ กลุ่มงานการเงินและบัญชี นางสาววิภาวดี มนตรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

ปฏิบัติงาน

//กลุ่มงานพัสดุ



ลำดับ
ที่

หน่วยงาน ข่ือ-นามสกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
๖ กลุ่มงานพัสดุ นายจำลอง บุตรหนัน นักวิชาการพัสดุ

๗ กลุ่มงานสารนิเทศ 

และประขาสัมพันธ์

นายถวิล มิสงอน นักประซาสัมพันธ์

๘ กลุ่มงานประกันสุขภาพ นางสาวมะลิวรรณ์ กุลวิมล นักวิชาการเงินและบัญชี
—

๙ กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน 

และส่งแวดล้อม

นายจักรกิตติ,ลักษณ์ 

ทวิโชควิเชียรชัย

นายช่างเทคนิค

โดยมีบทบาทหน้าท่ีดังต่อไปน้ี
๑. เป็นผู้บังคับบัญชาบุคลากรในหน่วยงาน

๒. วางแผน มอบหมาย กำกับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 

๓. ให ้คำปรึกษาหรือข ้อเลนอแนะแก ่บ ุคลากรในหน ่วยงานเพ ื่อให ้ลามารลปฏิบ ัต ิหน้าท ี่ 

ได้ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ

๔. เพ ิ่มพ ูนประส ิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากร 

มีคุณภาพ คุณธรรม จร ิ ยธรรม ม ีขว ัญและกำลังใจในการปฏ ิบ ัต ิราชการให ้เก ิดผลส้มฤทธึ๋ต ่อภารก ิจ 

ของหน่วยงาน

๔. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

๖. ส่งเสริมสวัสดิการ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร 

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันท 0*0 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นางสาวจุฬาพันธุ เหมกูล)

ผ้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์


